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پيوسته اندحقيقت كه به لي
 رخدادهاي و آينده مورد در خواست مي كسي اگر كه بود زماني اين، ز

 مدتها حاال اما دانستند، مي عجيب و رويايي سالي را 2000 سال اي ده
انبودوبهكاگكن د فتكننگاهخ ش اهايپ   را هايي پيشرفت كنيم نگاه خودمان برو دور به كمي اگر.كنيمميي

  تا و ايم نرفته مريخ به هنوز كه است درست .كرديم نمي هم را ش
 ميان باريك خط بايد ها وقت بعضي رسد مي نظر به اما داريم، زيادي

  از گرفته الهام علمي رخداد هشت معرفي با ايميل اين ادامه در .

ا لش لشا لا ت  توليد اولي .شدحاصلشيا
 محتويات نور، كردن ناليزه

 فيلم ورقه يك مانند كه ده
 و شده منحرف ماده طراف
 كننده مشاهده ترتيب اين

 ماده آن زدن دور از پس
يي مي كه استسيستميي يي
 يا زمان در مسافرت به ي

 كردن كند و طرف يك در
 تواند مي كه آيد مي وجود

 كنيد فرض .دهيم توضيح 
 وسط از متر سانتي 1 هيم
 قبل هاي تكه لبه دو كه ت
اتاكش  اين .برسند همبهتاكشيم
 كمي را جسم طرف يك ر
 با .شود نمي ديده جسم ت
 خوبي به تواند مي سرعت 

.كند هان

 حدود فاصله در آني بطور را ذرات اند توانسته دانشمندان تازگيبه
تله پورت. 2

 متر سانتي چند با مقايسه در مقدار اين .كنند جابجا كيلومتري16
 هر .رود مي شمار به بزرگي دستاورد قبلي، ركوردهاي متر چند يا

 اين از تخيلي علمي فيلمهاي مانند تواند نمي كسي هيچ هنوز چند
 ها نوه كه زماني نباشد دور شايد اما برود، دنيا سر آن به دنيا سر
 مي" :بپرسند خود بزرگهاي پدر از گشاد چشمان و باز دهان با

“بود؟ كجا ديگه مسافرت مسافرت؟ رفتيد

 هاي ه
 خبري

 مي كه
 .كند
ماهايماهاي

 نابود ا

علمي تخيليپديده  8
از پيش سالها .كنيم مي زندگي 2011 سال در اكنون ما

عد يا .كرد مي انتخاب را 1984 تاريخ بنويسد، غريبش
انآناز زندگهاگذشتهآنآيندهداوگذشتهز زندگيهاگذشتهآنآيندهدرما و گذشته زمان آناز
تصورش پيش سالها شايد كه بينيم مي علم عرصه در

ز فاصله كهكشانها تسخير و زمين فدراسيون تشكيل
برداريم تخيلي علمي موضوعات در را تخيل و علم

.باشيد همراه ما با تخيلي داستانهاي

2ال ف1 ئالش اشانا
نامرئي شدن. 1

١

اشسازينامرئيزمينهدرجالبپيشرفت دو 2010 سالدر
كان با توانست مي كه بود پوشش نوعي از اوليه هاي نمونه
ماد اين كه است صورت بدين كار نحوه .كند نامرئي را خود
اط از كه كند مي دستكاري اي گونه به را نور است، نازك
ا به .برسد ناظر چشم به تا دهد مي ادامه راهش به دوباره
و اند آمده ماده اين پشت از كه بيند مي را نورهايي تنها

پيشنهادنمونههمدومي.اندداده ادامه خود راه به دوباره ر يوربوب هومو پي
ربطي سيستم اين البته .كند دستكاري را زمان-فضا تواند

نور حركت كردن سريع آن وظيفه بلكه .ندارد چيزي چنين
به فاصله يك ترتيب اين به .است ديگر طرف در آن حركت
بيشتر كمي بگذاريد .كند پنهان نظر از را جسم يك حركت

خواه مي و داريم متري سانتي 10 االستيك نوار تكه يك ما
است اين دهيم مي انجام كه كاري .)كنيم پنهان( ببريم را آن

فاانكقطاا كشط كشميهمطرفبهرامتريسانتي يك قطعه اين از بعدو
نور دهد، مي انجام نور با سيستم اين كه است كاري همان

حركت نتيجه در كند، مي كندتر را ديگر طرف نور و سريعتر
اين در جزئي بسيار تغييري نور باالي بسيار سرعت به توجه

پنه نظر از را معمولي اندازه و كم سرعت با جسم يك حركت

اشعه يا ليزر از تخيلي علمي داستانهاي در سالحها بيشتر
خ آنها در فشنگ و باروت از و كنند مي استفاده مشابه
ك دارد را ليزري توپ اين امريكا دريايي نيروي حاال .نيست
سرنگون را سرنشين بدون و كوچك هواپيماهاي تواند

يسالحنوعهمبوئينگ اياليز هواپيمازدفاعب

سالحهاي ليزري. 3

هواپيمازدفاعبرايراليزريسالح نوعي هم بوئينگ
را كوچك اهداف تواند مي كه است كرده طراحي مسافربري

.كند منحرف يا



اشعه باربر. 5

بلیغ شما

انل اكااشخ ااق اااش ا

یغ ب

: بگیرید

0937243
 جابجا را اشيا است قرار كه اي اشعه .خوانديددرست بله
 جابجايي براي كه نوراني هاي هاله همان مثل .كند

 توانسته دانشمندان اخيرا .روند مي كار به فضايي موجودات
 شيشه كوچك ذرات اطراف در ليزري هاله يك ايجاد با اند
 است صورت اين به هم كار روش .آورند در حركت به را آنها
 نشت با و كند مي گرم را ذره اطراف هواي هاله اين كه

 به قادر هاله و ذره مجموعه هاله، طرف يك ازگرم هواي

0919858

وريزرموي برورج
.بود خواهند نزديك هاي فاصله در و كم سرعت با حركت

هوش مصنوعي. 7
 در و پزشك يك كه رم مارك هنري پروفسور

 داده قول است، كامپيوتر مهندس حال عين
 و آگاه ذهن ايجاد پروژه 2018 سال تا كه

علمداستانهايبرساندنتيجهبهراهوشمند

 ديگر، سيارات در زنده ودات
 در مثال .اند گشته زميني 

اتدآلادا گا  علمي داستانهاي .برساند نتيجه به را هوشمندد
 تا گرفته "مصنوعي هوش" از زيادي تخيلي

 ايجاد خطرات مورد در "اي-وال" انيميشن
 از آن شدن خارج و مصنوعي هوش يك

 خاطر همين به شايد .اند داده هشدار كنترل
 اسم دارند دوست ها رسانه بعضي كه است

 فرانكشتاين دكتر" بگذارند را هنري پروفسور

ديگر سيارات درآليموادياب
 از فسفر جاي به كه حيات از ي

 در .شد دگرگون تصورات اين
 به فضايي موجود يك ضانوردان

 قابل آنها ياب زنده دستگاه سط
 از و نداشته كربن اش بدن
داستانهاي از بسياريدرنين

 اصال مصنوعي ذهن اين هرچند ."جديد
 اما ندارد، فرانكشتاين هيوالي به شباهتي
بيايد در آب از آن از تر خطرناك است ممكن
 هاي ربات تا كنيم مي توصيه بنابراين.

 اند، نرسيده حواس و هوش اين به خانگي
 .كنيد تكميل 4 بند در را تان سفارش حتما

اشبستهگوشوچشمچيزيهرحالهربه

.دارند انسانها با متفاوتوصياتي
 .شوند مي نابود آب با سادگي ه

 غير موادي از كه شويم مي شنا
 روي حيات جديد نوع كشف

 علمي داستانهاي نويسندگان كه
 قول به .اند بوده دانشمندان از
لل اشاتخ اال

w w w . p e d i k a . i r

 اش بسته گوش و چشم چيزي هر حال هر به
.ربات حتي است، بهتر

هاي الهام منشاء تخيلي،علمي
."بكنيد را فكرش كه ه

ربات هاي خانگي. 4

محل تب

اناشگ كا كآاخ اال ان

ب ل

تماس

38915
انحصاردرپالستيك و آهن جنس ازخدمتكارانيداشتنديگر

 انواع شاهد ما امروزه .نيست آسيموف داستانهاي شخصيتهاي
 آشپز حتي و كننده مراقبت پيشخدمت، نظافتچي، رباتهاي
 معرفي هم ساز شكالت ربات كه بود ديروزها همين .هستيم

 كارگري اتحاديه بخواهند رباتها اين كه روز آن تا البته .شد
 باقي وقت خيلي كنند شورش ها انسان عليه بر و بدهند تشكيل
مدلهايانواعازيكي راحت خيال با توانيدميشمافعالواست

89389

ييو لبو يري عزي يو ه
.بدهيد سفارش را خانگي ربات

حيات بيگانه. 8

 در كه است اي ماده همان دقيقا اين
 .بود شده معرفي فضا پيشتازان مجموعه

 سبك نازك، مقاوم،آلومينيومورقهيك

آلومينيوم شفاف. 6

موجو جستجوي براي دانشمندان
حيات الگوهاي دنبال به هميشه

ات ژازد آااك  كه شفاف آنقدرشفاف،حالعيندرو
 نوع اين .ديد را اشيا آن وراي از بشود

 توليد ها آلماني توسط كه آلومينيم
 را حرارت درجه 1200 تا است شده

 تر مقاوم هم استيل از و كند مي تحمل
.است

آبيااكسيژنازردپاييجستجوي
خاصي نوع كشف از بعد اما .اند بوده

ا تمام كند، مي استفاده آرسنيك
فض فضا، پيشتازان مجموعه از قسمتي

توس كه كنند مي كشف را هورتا نام
تركيب در چون نيست، شناسايي
چهمچن.بودشدهتشكيلسيليكون

خصوفضاييموجوداتتخيليعلمي
به "ها نشانه" فيلم در بيگانگان مثال

آ موجوداتي با ديگر داستانهاي در يا
حاال .كنند مي تنفس اكسيژن از

ك دهد مي نشان )ناسا توسط( زمين
تر بين واقع حيات مورد در تخيلي،

ااك اانش ا"نا تان ا

محل تبلیغ شما

:تماس بگیرید

09372438915

09198589389

٢

داستانهاي"ناسادانشمندانازيكي
آنچه از بيشتر هستند، ما براي زيادي

09198589389



 زيبايي محصول يك بعنوان را آن و كرده

 كنندگان مصرف چهره روي مفيدي ثير

 شد، سوئدي فروشگاه هاي وارد گذشته ته
طافالظ ا  مفيد پوست پذيري انعطافوسالمتظ

 آن كننده توليد شركت اما است داشته
 از محصول اين كه است كرده تاكيد و ده

 و بتاكاروتن ،A،B2،B6،B12،C ن
.مي رسد ش

 نيز فرنگي توت دد
و مغز متخصصان 

آمريكا در سالك
 مقادير به و نگي
تاناش اا  را ديابتازناشي

 به و دارند سيدانها

 تقويت و مايشگاه

 استفاده مورد وره
 غنيمنبعكهگي

شد كشف مو شدن فيد
 عامل و كند مي تعيين را موها رنگ كه يافتند را پروتئيني آمريكايي ن
 عالئم از يكي سر موهاي شدن سفيد و خاكستري .است آنها شدن سفيد و ي
.شود مي سفيد نيز ميانسالي و جواني سنين در افراد از بسياري موهاي اما .ت

اا گاا اكككاكا آاا

يعي
.كند مل

 آن از استفاده كه كردند كشف را پروتئيني نيويورك دانشگاه دانشمندانازروهي
.بازگرداند آنها اوليه رنگ به را موها تواند مي آينده در لوسيونها و ها
 خاكستري سالهاي نخستين در شيميايي رنگهاي از استفاده جنون از تواند مي ف
.كند جلوگيري ها
.است موها رنگ كنترل و تنظيم دارد نامWntكه پروتئين ن

 را سر پوست بنيادي سلولهاي كه كند مي ريزي برنامه را واكنشها از اي جيره
ررصبروزويريويري اين تواند مي آن عملكرد در نقص بروز و كنندمي تحريك مو هايرنگدانهيد ينوينم
.كند خاكستري موهاي توليد به وادار را

 به را پير موشهاي سفيد موههاي پروتئين اين از استفاده با شدند موفق مندان
.بازگردانند ي

 مي كار )مالنوسيتها( رنگ بنيادي سلولهاي با همكاري در كه فوليكول بنيادي
.سازند مي را موها گ

ABCگزارش News، پروتئين كه كردند كشف پژوهشگران اينWnt
ااااآگ ل اااال  اين فقدان ويژه، به .دارد عهده به بنيادي سلولهاي از نوع دو اين درراآميزيگ
.شود مي خاكستري موهاي رشد به منجر مالنوسيتها در
 موههاي توليد از توان مي پروتئين اين ژنتيكي دستكاري با" :دادند توضيح قان

 بنيادي سلولهاي كه دانيم مي قبل سالها از ما .كرد جلوگيري خاكستري
 رنگي موهاي توليد براي )مالنوسيتها( ها رنگدانه توليدكننده سلولهاي و مو ي

 برايWntكه كرديم كشف اكنون .بود ناشناخته هنوز آن داليل اما كنند، مي
".كندميايفاكليدينقشيموهارنگبرايوبنياديسلولهايازخطدوين .كند مي ايفا كليدي نقشي موها رنگ برايو بنيادي سلولهايازخطدوين

مي كند زيبا را شما چهره كه عجيبي آدامس توليد
توليد »بيوتي ويگو« به موسوم جديد آدامس نوعي سوئدي متخصصان

.مي كنند عرضه سوئدي فروشگاه هاي در
تاث مي تواند واقع در جديد محصول كه كرده اند ادعا متخصصان اين 

.برسد نظر به زيباتر آنها چهره كه شود باعث و باشد داشته
هفت كه جديد آدامس :نوشت باره اين در گزارشي در ميل ديلي روزنامه

ااك اااكاا ظا

نگت ااطاكف ا

حفظوناخن هاموها،تقويتبراي كه است ويتامين هاييازتركيبي
منتقداني عجيب آدامس آين هفته يك اين طول در هرچند .هستند
كرد دفاع خود جديد محصول از استكهلم در كر آنتوالهلت عنوان تحت
.است گرفته قرار تاييد مورد غذايي سالمت اروپايي سازمان سوي

ويتامين حاوي كه آدامس اين حاضر حال در مختلف نظرات وجود با
فروش به مختلف طعم دو با سوپرماركت ها و داروخانه ها در است سلنيوم

٣

بيماري هاستبرابردرطبيعت واكسن فرنگيتوت
عد يك روزانه سيب بر اگرعالوه كردند تاكيد تغذيه متخصصان

به هرگز بلكه مي كنيد بي نياز پزشك از را خود تنها نه بخوريد
.كرد نخواهيد پيدا نيازي نيز سرطان و هورمون

پزشكي مطالعات انستيتو در سلولي نوروبيولوژي آزمايشگاه متخصصان
توت فر در وفور به كه است طبيعي فالونوئيد نوع يك »فيستين« :كردند تاكيد
ت نشكالتفااااگاتاك نمشكالتمفيدمادهاين.داردوجود چاي و ديگر سبزيجاتوميوه هادركمتر

اكس آنتي مشابه تاثيرات كه هستند طبيعي تركيبات فالونوئيدها .مي بخشد بهبود
.مي كنند كمك بدن ايمني سيستم تقويت و حفاظت
آزم در شده كشت مغزي سلولهاي بقاي به فيستين كه داد نشان قبلي طالعات
.مي كند كمك سالم موشهاي در حافظه

منظو چند داروي يك مانند مي تواند فيستين تودي، يواس اي روزنامه گزارش به
فرنگتوت.مي دهدقرارهدفمورد همزمان را مختلف عضوچندچونبگيردقرار

سف علت
دانشمندان
خاكستري

است پيري
گاك

ر نروچچونرر رورز روير
عم مختلف بيماري چندين برابر در موثر واكسني مانند مي تواند است تركيب اين از

گراكنون
شامپو در
كشف اين

موه شدن
اين وظيفه
Wntزنج

توليبراي هستند نوشيدني ها بهترينچايوقهوهشير،
 جديد مطالعات از مجموعه اي روي گسترده بازبيني هاي نتايج
 و قهوه چاي، مثل قديمي تر نوشيدني هاي كه مي كند تاكيد

 براي و هستند مالحظه اي قابل مغذي مواد حاوي چرب شيركم
.مفيدند بدن انرژي تامين و سالمتي
 تقويت را بدن ايمني سيستم چاي كه مي دهد نشان مطالعات
كاهشسرخرگهاديواره در را پالكتشكيالتميزانمي كند،

ي يبر و
ر سيستم

دانشم اين
اصلي رنگ

سلولهاي
رنگ كنند

براساس
گظ ني رررپالياليز هيو ر شر

 چاي بعالوه .است موثر ديابت از پيشگيري و كنترل در و مي دهد
 براي مضر اكسيديته استرس كه است تركيباتي از مجموعه اي

.مي دهد كاهش را سلولها
 منبع چاي مانند نيز قهوه اليف، ديلي اينترنتي سايت گزارش به

 چاي از آن اكسيداني آنتي ذخيره و است فنول ها پلي از غني
 .است بيشتر ميوه ها آب و نوشيدني ها ساير و سياه چاي سبز،

الالط

رنگوظيفه
د پروتئين

محقق اين
و سفيد

فوليكوهاي
همكاري
ايعملكرد وكردهكمترراعروقي و قلبي مشكالتبروزخطرقهوهمصرف

.مي دهد كاهش درصد 50 تا را دوم نوع ديابت بروز احتمال
 چرب كم اگر مخصوصا شيركاكائو ويا ساده شير اينها بر عالوه

 مغذي مواد از  بودن غني دليل به و هستند مفيد شوند، مصرف
 و وزن كاهش ماهيچه ها، شكل گيري استخوانها، تقويت براي

.هستند مفيد بدن سالمتي در ديگر موثر موارد از بسياري

ايعملكرد



 شدند گذاري نشانه سبزرنگ فلورسنت پروتئينهاي از استفاده با ويروسها اين
 هاي نشانه اين رديابي با .باشند رديابي قابل شبكيه به يافتن انتقال از پس تا

 توانند مي ويروسها كه ژنها از ميزاني حداقل به توانستند محققانسبزرنگ
.كنند پيدا دست دهند، انتقال شبكيه سلولهاي داخل به

 در را عملكرد بهترينAAV8ويروس محققان گفته به :نيوساينتيست
 و داد نشان خود از ميمون چشم شبكيه درون به كننده ترميم ژنهاي انتقال

 انسانها چشم گيرنده سلولهاي درماني ژن مسير در بزرگ قدمي شكل اين به
 سلولهاي مشابه اي شيوه به بتوان رود مي احتمال زيرا شد برداشته نيز

.كردترميمنيزراانسانهاچشمدرنورگيرنده .كرد ترميم نيزرا انسانها چشم در نورگيرنده

شد مشاهده فعال ايمني سلول يك دروني ساختار
  سلول يك درون بار اولين براي توانستند ويژه ميكروسكپي از استفاده با دانشمندان

T ايمني سيستم به كه مقدم خط نيروهاي سلول اين در كه كنند مشاهده را فعال 
  .رود مي فرو دفاعي پوشش در ميكروبها برابر در دهند مي هشدار بدن
 در موجود ميكروسكوپ تنها از ساوثولز دانشگاه محققان مهر، خبرگزاري گزارش به

ا ال اناكا ات اااافلگ لت للك لك  مولكول به مولكول تصويربرداري براي دارد را فلورسنت بزرگنمايي تواناييكهاستراليا
.كردند استفاده رود مي شمار به انسان بدن ايمني سازي فعال كليد كه پروتئيني

 10 كوچكي به مولكولهايي از توانستند ابرميكروسكوپ اين از استفاده با دانشمندان
 تواند مي آوردند دست به مطالعه اين نتيجه در آنچه و كنند عكسبرداري نانومتر
 دانشمندان اين از پيش تا .سازد متحول راTسلولهاي فعالسازي روند از كنوني درك
 در كه مولكولي خوشه در و سلولي سطح در سلولها اين سازي فعال داشتند باور

.دهد مي رخ است، شده تشكيل شده فعال گيرنده اطراف
ا هاقدا ندهدخآن تا هكها كهاك نك لد هل  سوي به سلول درون كوچكي هاي كيسه كه استاين دهد مي رخ آنچهواقعدراما

 مي ترك را سلول دوباره و برداشته را سلول سيگنالهاي كنند، مي حركت ها گيرنده
 گفته به .دهد توضيح را بدن ايمني سريع واكنش چگونگي تواند مي كشف اين .كنند

 ها فرودگاه باندهاي مشابه سلولها اين در سيگنال كننده ارسال هاي ايستگاه محققان
.شوند مي خارج آنها از و وارد آنها به نقليه وسايل كه هستند بنادر هاي اسكله يا
 دهد مي امكان سلول درون گيرنده چند به روند اين ديلي، ساينس گزارش اساس بر
 دانشمندان بعدي قدم .برانگيزد را بدن ايمني واكنش كل و كرده فعال را سلول تا

ن نهايديگتع وتئ ديپ نسلولهايدكل تتااستبدناي قفعال دق  دقيق فعاليت تا است بدن ايمني سلولهاي دركليدي پروتئينهايديگرتعيين
 آنها از باال تصويري وضوح و كيفيت با بعدي سه تصويري و شده مشخصTسلولهاي

.برسد ثبت به

w w w . p e d i k a . i r
۴

انسان در بينايي احياي براي جديد درماني ژن شيوه
ويروسي يافتن به موفق »سبز فلورسنت« پروتئينهاي از استفاده با دانشمندان

شبكيه درون به را چشم سلولهاي كننده ترميم ژنهاي تواند مي كه اند شده
در چشم گيرنده سلولهاي آسيب از ناشي نابينايي درمان امكان و دهد انتقال
  .آورد فراهم را انسانها
بودهدرمانيژننظرموردوخوشاينداهدافازيكيهموارهنابيناييدرمان بودهدرمانيژننظرموردوخوشايند اهداف از يكيهموارهنابيناييدرمان
پذيرفتن موهبت از كه است بدن از اندامهايي معدود از يكي چشم زيرا است

.است برخوردار شديد ايمني واكنش ايجاد بدون خارجي اجسام
در اختالل اثر در كه نابينايي افراد نسبي درمان در استفاده مورد درماني ژن
از اثر در كه افرادي درمان براي بودند، شده نابينايي دچار چشم اي رنگدانه اليه

استفاده مورد نيز اند شده مبتال نابينايي به نور گيرنده سلولهاي دادن دست
.گيردميقرار

بهبتوانندكهژنهاييانتقالامكانبررسي منظور به پنسيلوانيادانشگاهمحققان
AAV2 نامهاي به ويروس نوع دو از كنند، ترميم را نور گيرنده سلولهاي تدريج

چشم شبكيه به را ژنهايي بتوانند آنها كمك با تا كردند استفادهAAV8و
.دهند انتقال ميمون

  به انسان پوست سلول هاي توانستند بار نخستين براي استنفورد دانشگاه محققان
  درمان براي جديدي اميد پيشرفت، اين.كنند تبديل فعال عصبي هاي سلول

.است كرده ايجاد عصبي سيستم بيماري هاي
عصبي،سيستمدهندهتحليلبيماري هاي و اختالالتدرمانبرايمهمتالشيدر

درمان باورنكردني براي بيماري هاي سيستم عصبي

يهمير نبر يور ري ميلبي بيي
  را انسان پوست سلول هاي توانستند بار نخستين براي استنفورد دانشگاه محققان

  بنيادي سلول هاي فناوري خالف بر .كنند تبديل كار حال در و فعال نورون هاي به
  متولد تازه نوزادهاي ناف بند و ناقص جنين هاي از شده گرفته بافت از آن در كه

  خلق فعالي عصبي سلول هاي مستقيما توانستند محققان مي شود، استفاده شده
.دهند پيوند تشكيل عصبي سلول هاي ساير با كه كنند

  را پوست سلول هاي دانشمندان كه نيست بار نخستين اين ساينس پاپ گزارش به
  ثابت نيز گذشته در پوست سلول هاي .مي كنند تبديل ها سلول از ديگري انواع به

آ بهراآنهابودندتوانستهدانشمندان و هستند مناسبيكاراينبرايكهبودندكرده
  تازه اقدام اهميت .كنند تبديل قلب سلول هاي و كبد سلول هاي خون، سلول هاي
  تبديل توانايي و هستند فراوان بسيار پوست سلول هاي كه است اين در محققان

  احياكننده درمان هاي براي را مناسبي بافت هاي مي تواند عصبي، سلول هاي به آنها
(Regenerative Therapy)كند خلق.

كه است فرايندي اساس بر محققان استفاده مورد روش
ransdifferentiationتحريك يك با روش اين در .مي شود ناميده  

شودتبديلسلولازديگرينوعبهغيربنياديسلوليككوچك،بيولوژيك م .مي شودتبديلسلولازديگري نوع به غيربنيادي سلوليككوچك،بيولوژيكي
  به را موش يك دم سلول هاي روش اين به بودند توانسته قبال محققان از گروه اين

  با انسان در كار اين براي آنها تالش هاي اما كنند، تبديل موش عصبي سلول هاي
  اما مي گرفت، صورت سلولي تبديل اگرچه .بود شده روبه رو اساسي موانع

  براي كه را الكتريكي تحريك هاي تا نبودند قادر انساني عصبي سلول هاي
.كنند ايجاد است نياز مورد سلولي ارتباطات
  .شد منتقل سلول به ويروس يك طريق از كه بود ساده اي ژن در مشكل راه حل
وكردهايجادراالزمالكتريكي سيگنال هاي توانستندعصبيسلول هايآنازپس

۴

ايناگرچه.كنندايجادشدهخلق عصبي سلول هايسايرباراعصبياتصاالت
 فاصله زيادي ساليان باليني استفاده تا و دارد قرار خود راه ابتداي در هنوز دانش
  از استفاده با .مي رود شمار به احياكننده پزشكي در بزرگي گام اقدام اين اما دارد،
 عصبي سيستم تحليل بيماري هاي تا بود خواهند قادر سرانجام محققان روش اين

 عصبي سيستم بيماري هاي ساير و مغزي صدمات آلزايمر، و پاركينسون همچون
.كنند درمان را



ابرسياهچاله ها در جهان اوليه !"سي.

 ابرسياه وجود به ايكس اشعه كمك به ستاره شناسان
.بردند پي اوليه جهان در چاله ها

شالفضاك اا انا كانشاطال  كه داد نشان مطالعه اي در ناسا مارشال فضاييمركز
 كهكشان هاي رشد با همزمان جديد چاله هاي سياه

 تصور گذشته در آنچه از سريع تر خيلي ميزبان
.مي يابد افزايش مي شد،

 عميق نوري و قرمز مادون تصاوير تركيب با منجمين
 به اطالعات و هابل فضايي تلسكوپ از آمده دست به

 را امكان اين مارشال فضايي مركز از آمدهدست

 سه که کنند می دعا
  کرده پرواز "سی .بی

 به پرنده اشيای این ه
  رادیو ١ شماره ختمان
.اند

 این در گذاشته "تيوب
زززمينروینورهااینه لير رننر

 جهان كه زماني سياه چاله ها بررسي به تا يافته اند
 است، داشته سال ميليون 950 تا 800 بين

.بپردازند
 مطالعه اين ارشد نويسنده "تريستر ازكوييل"

 در چاله ها سياه اينكه از ايده اي تاكنون :ميگويد
 دليل چه به يا داشته اند وجود اوليه كهكشان هاي

اا ال انا ااشت ان الا

  زمين روینورهااینه

 این که اند شده تهيه
  که است مناطقی از
.اند شده

 از خبری فعال و هستند

 بسيار آن در فضایی ت
  درباره بسياری های

 حال در اما نداريم داشته اند، وجود سياه چاله ها اين
 در سرعت به و دارند وجود آن ها كه مي دانيم حاضر
.اند رشد حال

 درصد 100 تا 30 بين كه مي دهد نشان شواهد
 با .هستند چاله  سياه ابر داراي دور كهكشان هاي

 كه است شده برآورد آسمان از كوچكي قسمت رصد
 اوليه جهان در چاله سياه ابر ميليون 30 حداقل

  وینستونتوجهموردی
.اند بوده

  مورد در را محرمانه
.است کرده
  امور وزیر از ١٩۵٢ الی
 های پرنده بشقاب ن

  تمام که داد دستور س
نرچرونل  در تزلزلایجاد"و"می وه

.است داشته وجود
 :داشت اظهار ييل دانشگاه از "اسكاوينبكي كوين"

 و است شده كشف چاله ها ريزسياه از جديدي گروه
 يا صد حدود ميزان به چاله ها سياه ريز اين معتقديم

 سياه ابر شبيه سرانجام و كرد خواهند رشد هزار
 ميليون 13 از بعد امروز ما كه مي شوند هايي چاله
اااال كاآ

زو رز

.كنيم رصد را آنها ايم توانستهسال
 سياه ريز كه است شده پيش بيني همچنين
 رصد هنوز اما داشته وجود اوليه جهان در چاله هايي

.است نشده
 از غليظي ابرهاي با چاله ها سياه اين كه آنجايي از

 تلسكوپ هاي با غالبا است، شده پوشيده غبار و گاز
نوري ايكس اشعه با اما كرد رصد را آنها نمي تواننوري و سبرررهي ي
.كرد نفوذ پوشش اين به مي توان قوي

 مي پردازند چاله ها سياه مطالعه به كه فيزيكداناني
 چاله ها سياه ابر اين كه بدانند تا هستند درصدد
 شواهدي اگرچه .يافته اند رشد و گرفته شكل چگونه
 در كهكشان ها و چاله ها سياه همانند رشد بر مبني

 جديد نتايج رسيده، اثبات به نزديكتري مسافت هاي
اطاكنشا ت تآناشتا  تصور آنچه از پيش تر ارتباط اين كه مي دهدنشان

.است شده آغاز مي شده
 نقش اوليه چاله هاي سياه كه مي شود گفته طور اين
 ابرهاي هيدروژن برداشتن ميان از در اهميتي حائز

 انفجار از بعد دما كاهش با كه داشته خنثي كيهاني
.است مي شده پخش اوليه جهان در بزرگ

.بي. بي"بيگانگان فضايي بر فراز ساختمان 
۵

ا است شده گرفته لندن در تازگی به که ویدیویی شاهدان
ب .بی" ساختمانهای از یکی فراز بر ناشناس پرنده شیء
  .اند
که دهد می نشان است شده گرفته جمعه روز که فيلم این

ساخ باالی آسمان ابرهای ميان در نورانی نقطه سه صورت
 آمده در پرواز به "پورتلند گریت" خيابان در "سی .بی .بی"

یو" روی بر را فيلم این که کاربری تلگراف، گزارش براساس
کهدهدتوضيحتواندمیکسیچه":استنوشتهخصوص کهدهدتوضيحتواندمیکسیچه :است نوشته خصوص

"کنند؟ می کار چه
 لندن مختلف نقاط در نيز دیگر فيلم دو ویدئو، این بر عالوه
یکی لندن، برج پل .دهند می نشان را نورانی نقطه سه
ش رویت آن باالی در ناشناخته نورانی شیء سه جمعه روز

هس جعلی فيلمها این که معتقدند یوتيوب کاربران از بسياری
.نيست فضایی بيگانگان
موجودات بحث که است کشورهایی معدود از یکی انگليس

ادعا تاکنون ميالدی ۴٠ دهه از طوریکه به .است داغ
اا اف طکاآ حتیوشدهمطرحکشوراینآسمان در یوفوها مشاهده

نيز دوم جهانی جنگ زمان در انگليس وزیر نخست چرچيل،
اسناد یکسری انگليس دولت گذشته، سال دو طول در

 منتشر ٢٠٠٠ تا ١٩۵٢ سالهای بين فضایی بيگانگان حضور
جوال ٢۶ در   چرچيل وینستون اسناد، این از بعضی برپایه
همان یا هاUFOدرباره را اطالعاتی رسما خود خارجه
.است خواسته فضایی بيگانگان

انگليس وقت وزیر نخست اطالعات، این آوری جمع از پس
عموماذهانتشویش"ازترساصلی دليل دو به اسناداین شزرسلون وو

.شوندمحرمانه "کليسا به ایمان



 . ميرفت پيش همچنان و شكافت مي را ابها سينه "فالكلند " جزاير حوالي ر
 و شد بلند ابها اعماق از چيزي , شوند شكار اماده و بيايند بخود ها خدمه 

 و شد گشوده كشتي بادبانهاي ناخدا دستور طبق !.بود جديد عصر دريائي
يوبورنرري قايق جفت يك ,شدند نزديك بدان زمانيكهو بودند كرده نشانرامتري20 نز يب يقجيز
 با و رسانده درمانده نهنگ به را خود انها كه نگذشت ديري و داد مي نشان 

 سينه بر دمش با و كرد تاب و پيچ به شروع و پيچيد خود به پيكر غول نگ
 شده واژگون قايق بدنه به زده وحشت ملوانان . افتادند اب به جملگي ان مه

 نفر2 از اما , نهادند پا كشتي عرشه به كوچك هاي قايق سرنشينان . شود
 و داشت سن سال 21 وي . نبود دست در خبري داشت نام " بارتلي جيميز

 ياداشت كشتي وقايع دفتر در را دو هر اسامي اش وظيفه طبق بر " ودرمن 
ا خل اگ اف اشگذاشك اكا  زيادي كارهاي چون ...شد گذاشته كنار فورا نگونبخت ملوان موضوع.بوده

 متوقف شب نيمه در كار . كردند حيوان سالخي به شروع مخصوص و تيز ي
 روي به را نهنگ الشه و بازگشتند خود كار سر به سحرگاهان در ..كنند ت

 براي كه است مخصوص چربي برامدگي ان ميكردند گمان اول ملوانان !! شد
 " ودرمن " ناخدا  !!.باشد كشيدن نفس حال در كه انگار..نمود خفيف ات
 مغروق " بارتلي جيميز " شده صيد نهنگ شكم داخل در . شد پديدار يزاد
نييوربورلبي اثر بر پوستش كه بود اين وان شد مي ديده او در ,بود كرده تحملكهذابي شبوينو ربرپو

 جيغي بعد...نيامد سرجايش عقلش ولي ,اورد هوش به را او دريا سرد اب ك
 بسته تخت به حاليكه در تمام هفته دو مدت به او و كردند منتقل ناخدا طاق
 " بارتلي جيميز " . بازگشت كارش سر به ماه يك عرض در و برگشت ش
 كشتيراني شركت جانب از اعزامي تحقيق كميته يك براي سپس و " ن
 يك در كه بود اين داشت بخاطر كه را چيزهائي تنها . بود رفته فرو مطلق ي

 انگونه...نمود مي فرسا طاقت گرما ولي بكشد نفس ميتوانست او ,ميكرد ورد
1ا ا4 گاااشفا اكفگ  دوام و كشيدن نفس چگونگي اين بنابر ,ميباشد فارنهايت درجه104ازش
 مي بياد تنها و نداشت بخاطر را اين از بيش ديگر او !!نجات و مقاومت يك

 " اينكه ديگر نكته  . گذاشت كنار را مالحي بعد به ان از " بارتلي " زگشت
 يونس . گشت رنگ سپيد پنبه مثل اي نكردني باور بطرز بدنش تمام ست

 انروز هاي روزنامه از يكي . درگذشت ,بود بكار مشغول "گالسستر " گاهش
 در و تابستان وسط در كنيد مي باور ايا...كنم سئوالي شما از ميخواهم خر
باشد؟نداشتهرااب برب

در و جنوبي اطلس اقيانوس ابهاي در " شرق ستاره " بنام نهنگ صيد كشتي
ساير اينكه از قبل !! نهنگ نهنگ : رسيد بگوش ملوانان از يكي فرياد ناگهان
د معجزات از يكي سراغاز اين و...خورد چشم به " اسپرم " نهنگ يك پوزه

0نهنگيكتمامساعتنيممدتبه انها.. پرداختند نهنگتعقيببهملوانها ه هيميمبهپرهيببو
خسته بسيار و بود افتاده نفس از بيچاره نهنگ . شد انداخته اب به نفره شش
نهن . شكافتند را پيكر غول نهنگ ان پهلوي نهنگ صيد مخصوص هاي زوبين

خد و ساخته واژگون را دومي قايق ,موجود ان تقالي از حاصله امواج . زد ابها
ش ارام و بكشد را هايش نفس اخرين نهنگ تا بودند منتظر و بودند چسبيده
ج " كه ديگري سرنوشت از ولي بود شده غرق مطمئنا انها از يكي ,نبود خبري
" ناخدا . ميكرد تجربه شرق ستاره با را سفرش اولين كه بود انگليسي مالحي

ثقگك اشغخكا نشدهاوشدنغرقمتوجهخويشچشم به كسي حادثهموقعدرگرچه,كرد
هاي دشنه از استفاده با و بستند كشتي به را شده صيد نهنگ ! بود پيش در
استراحت كمي تا رفتند هايشان كابين به كوفته و خسته هاي خدمه و شد

ش مي مشاهده بزرگ برامدگي يك نهنگ شكم داخل در . اوردند كشتي عرشه
حركا سري يك به شروع توده ان ديدند ناگهان ولي ,دارد كاربرد عطر توليد
ادمي يك پاي بعد و كفش يك..بشكافند انرا پهلوي تا داد دستور و شد احضار
عذازخارجينشانهيكتنها!!بودزنده ولي ,بود بيهوشگرچهكهداشتقرار ر يبوبيهوشرچر زرجييهبوزو

چليك چند با حمام يك . بود شده سفيد گچ مثل نهنگ گوارشي هاي شيره
اط به را "بارتلي" . رفت حال از دوباره و خورد ديوار به خوران تلو تلو و كشيد
جايش سر حواسش بتدريج ولي . كشيد مي فرياد و گفت مي هذيان ,بود شده
ودرمن " ناخدا براي بود داده رخ 1891 سال فوريه روز ان در كه را انچه

تاريكي در و شده پرتاب اقيانوس به كه اورد مي بياد او . كرد بازگو انگليستان
برخو نرم و لزج ماده يك به دستانش و ميخورد سر جلو طرف به لغزنده معبر

اك فااا گخاكك بيشنهنگخونحرارتدرجهبودند كرده كشف پيش مدتهاازدانشمندانكه
تا داشت شباهت معجزه يك به بيشتر لحظه ان در " بارتلي جيميز " اوردن
با بندرگاه به شرق ستاره كشتي وقتي . بود امده بهوش ناخدا اتاق در كه اورد

پوس و كرد ريختن به شروع بدنش موهاي تمام مدتي از بعد " بارتلي جيميز
زادگ شهر در دوز پينه يك عنوان به تمام سال هيجده انكه از بعد جديد عصر

ا در اما ....رسانيد بچاپ " كرد وداع زندگي با او عاقبت" عنوان با را مطلبي
حجماينطاقتناودانهاكهبباردباران چنان خانه يك بامبرتنهاصافهواي ي مبرهو نيب نچ ر رب هبب جمينو



 در مشابهي اتمي فاجعه است ممكن آيا :شده اند مواجه جديدي نگراني با سته اي

 امده وجود به تازه اي نگراني مي كنند، زندگي هسته اي راكتورهاي نزديكي در ه
»بيفتد؟ ق
لآ ل طكت اانشگات ككل انلن نشاشان

ي در نزديكي خانه شما چقدر است؟

 نشان شد، انجام نيچر مجله و نيويورك كلمبيايدانشگاه توسط كه تحليلي.ي آورد
 نفري هزار172 جمعيت از بيشتر مي كنند، زندگي نيروگاه كيلومتري 30 شعاع در

 يك از بيش جمعيتي هسته اي، نيروگاه 21 اين كه بدتر .شدند خود خانه هاي ك
 نيروگاه هاي پرجمعيت ترين.مي رسد نفر ميليون 3 از بيش به نيروگاه ها اين از د

 گفته به .است شده پرداخته آن به جهان، سراسر در راكتورها خطر نقشه يه
وگاه ان ي كنتق م ااستغ خودبهمختصخطمولفههاياكتوهكهچ  خود به مختص خطر مولفه هاي راكتور هر كه چرا است، غيرممكنتقريبانيروگاه
 از بيش راكتورها ايمني پاريس، در هسته اي مستقل مشاور اشنايدر، مايكل گفته

 سخت گيري و كار نيروي و اپراتورها شايستگي آموزش، و تعميرات كيفيت كه
 اشنايدر .نيست ايمن تري جاي الزاما بهتر، طراحي با جديدتر راكتور يك كه ت

 هرچند .»پيش سال 30 خودروي يك در 1فرمول راننده يك يا جديد فراري يك
.دارند توافق هم با آنها خطر كاهش منظور به ي

(WANا للن گافااكاااال ان (WAN،هسته اي نيروگاه فاجعه از پس كه است هسته ايايمني بين المللي نهاد 
 بايد ما« :كرد ارزيابي را مخاطرات ديگر مي توان آن طريق از كه است مهمي عيار
»
 كراچي درKANUPPنيروگاه .گرفت كمك نيويورك كلمبياي دانشگاه در سا
 راكتور يك تنها نيروگاه، خود كه حالي در مي كنند؛ زندگي نيروگاه كيلومتري 30

  كه كوشنگ مگاواتي 1933 نيروگاه هستند؛ بزرگ تري بسيار نيروگاه هاي هرست،
ي  شعاع و دارند قرار تايوان در دو هر كه همسايه نفر ميليون 4.7 با چين شانگاواتي نو يونبچين نروريري ريو عورر
.است »دهشت آور« تحقيق، اين يافته هاي هسته اي، كارشناس من،

 در لينگائو و گوانگدونگ همسايه نيروگاه هاي كيلومتري 75 شعاع در .مي شود م
 و مي رسد، نفر ميليون 17.3 به رقم اين نيويورك نزديكي در اينديان پوينت يروگاه

 شعاع در نفر ميليون يك از بيش هسته اي، نيروگاه دو و پنجاه و صد .دارد خود ي
 نفر ميليون يك از بيش نيروگاه، كيلومتري 150 شعاع در ساكن جمعيت جهان،

 به باد وزش جهت اگر حالي كه در رانده؛ دريا به را فوكوشيما نيروگاه راديواكتيو ت
كاش اخطض)ت فق گ .مي گرفتندقرار خطر معرض در)توكيوازشي

هس راكتورهاي نزديكي در ساكن مردمان ژاپن، هسته اي بحران از پس
بيفتد؟ اتفاق آنها خانه نزديكي

كه مردمي براي ژاپن، فوكوشيماي در داي ايچي نيروگاه حادثه از پس
اتفاق هم ما خانه نزديكي در مشابهي اتمي فاجعه است ممكن آيا« :است

ش ا ظخشانگ لا ناافا

احتمال وقوع يك فاجعه هسته اي

نميايمنيزيادفاصلهزمين،جمعيت اعظم بخش براي نيچرگزارشبه
د كه جمعيتي دنيا، هسته اي نيروگاه 211 از سوم دو براي كه مي دهد

ترك به مجبور و مي كردند زندگي فوكوشيما نيروگاه اطراف در كه است
مورد 6 براي همسايه ها تعداد و دارند خود همسايگي در را نفر ميليون

.است شده مشخص زير  عكس در هسته اي
تهي در كه است فاكتورهايي از يكي فقط جمعيت ميزان

شناسان تهايكا هبنديه زانت ناكم نيكبودنخط

٧

نيكبودنخطرناكميزانرتبه بندي هسته اي، كارشناسان
گ به .شد آگاه نمي توان اصال هم خطرات برخي از و دارد را

ك فرهنگي است، وابسته »ايمني فرهنگ« به عوامل همه
است معني بدان اين .مي گيرد دربر را نظارتي سيستم هاي

در مست راننده يك است، خطرناك تر يك كدام« :مي گويد
اندازه گيري هايي و خطر مهم فاكتور چند روي بر كارشناسان جمعيت پراكندگي

كل اانانئاا ات (NOاا (NOهسته اياپراتورهايجهانيانجمن رئيس و هسته ايمهندساستريكر،لورن
معي جمعيت، چگالي وي، گفته به.شد تاسيس 1365 / 1986 سال در چرنوبيل
.نه يا مي شود گرفته نظر در شده اند، نصب كه جايي در راكتورها ايمني كه ببينيم
نا اجتماعي اقتصاد كاربردهاي و آمار مركز از نيچر جمعيتي، تحليل انجام براي

0 شعاع در كه نفر ميليون 8.2 يعني دارد؛ را همسايه جمعيت بيشترين پاكستان،
فه اين بعدي جايگاه هاي اما .مي كند توليد برق مگاوات 125 فقط كه دارد كوچك
مگ1208نيروگاهومي كنند،زندگي آن كيلومتري 30شعاعدرنفرميليون5.5 يون ريعرري و يني يروويز

اليم اد گفته به .مي گيرد بر در را كشور پايتخت تايپه نيروگاه، دو هر كيلومتري 30
هم ترسناك تر حتي تصوير اين يابد، گسترش كيلومتر 75 به دايره اين شعاع اگر

ني براي مي كنند؛ زندگي نفر ميليون 28 مي گيرد؛ دربر هم را هنگ كنگ كه چين
كيلومتري 75 شعاع در نفر ميليون 16 نيز، هند اوتارپرادش ايالت در نارورا نيروگاه

ج هسته اي نيروگاه هاي تمام براي نيروگاه، 5 جز به و دارند؛ خود كيلومتري 75
تشعشعات عمده سهم كه بوده گونه اي به تاكنون باد وزش جهت خوشبختانه، .است
ن 7گگ انفل7 ل15ش گاك خشل(ن بخشمن جمله(نيروگاهكيلومتري150 شعاع در نفر ميليون7.7بود،ديگريگونه

خارجي خطرات
زلزله، مانند( خارجي تهديدات داد، نشان فوكوشيما حادثه كه همانگونه
از برخي )تروريستي حمله هاي حتي و طوفان سيل، آتش سوزي، سونامي،

طور به .هستند بزرگ هسته اي حادثه يك براي خطر فاكتورهاي بزرگ ترين
حدي به را رخداد ها سلسله از بعضي هسته اي، نيروگاه هاي اپراتورهاي سنتي،

دانندنامحتمل نظردرآنهابامقابلهبرايراكاملايمنشرايطكهم نظردرآنهابامقابلهبرايراكامل ايمني شرايطكهمي دانندنامحتمل
.مي گويند »طراحي مباني از فراتر« رخدادهاي سوانحي، چنين به نمي گيرند؛

ساده اي كار آن، بعد سونامي بزرگي يا و بعدي زلزله محل پيش بيني ولي
.نيست

نواحي از خارج در شده ساخته هسته اي نيروگاه هاي كه است معني بدان اين
مانند تهديدي بروز صورت در است ممكن شده، شناخته خطرناك جغرافيايي

به كمتر آنها طراحي در كه چرا گيرند؛ قرار بزرگ تري خطر معرض در زلزله،
منطقه ايدرداي ايچي،فوكوشيمانيروگاه مثال .شد خواهدپرداختهخطراتاين

و زلزله يك بروز احتمال ژاپن، زلزله خطر نقشه طبق كه بود شده ساخته
20 / 2011 مارس 11 كه ژاپن عظيم سونامي بود؛ كم نسبتا بزرگ، سونامي
نيروگاه طراح مهندسان كه بود چيزي هر از فراتر افتاد، اتفاق 1389 اسفند
.باشند كرده برنامه ريزي آن براي

گزارش هاي از خيلي عمده محور طراحي، مباني از فراتر رخدادهاي بروز احتمال
شوندتهيهفوكوشيماحادثهازبعدكهاستايمن توجهپيش،مدتازم توجهپيش،مدتياز.مي شوندتهيه فوكوشيما حادثهازبعدكهاستايمني

براي است؛ شده خارجي خطرات به معطوف اتمي انرژي بين المللي آژانس
1387 / 2008 سال در زلزله داخلي ايمني بين المللي مركز يك ساخت مثال،

نيروگاه زلزله، يك اينكه از بعد هم آن گرفت، قرار آژانس كار دستور در
به منجر و لرزاند را ژاپن غربي ساحل در را كاريوا -كاشيوازاكي هسته اي
.شد راديواكتيو مواد از اندكي مقدار نشت و خودكار خاموشي



ااا اشاگگاكاگاا  اتمي ريزش مي تواند بزرگ تر نيروگاه يك .استنيروگاه اندازه ميان،ايندرهم
 فوكوشيما نيروگاه راكتور شش از عدد چهار براي كه همانگونه( دهد رخ اكتوري

 هسته اي نيروگاه بزرگ ترين برق، مگاوات7965 توليدي توان به راكتور هفت با يوا
 نيروگاه كره جنوبي، در اولچين و يئونگ وانگ چين، شرقي شمال سواحل در نشان

.مي شوند شامل را فرانسه شمالي سواحل در دو هر پالول، و
 اتفاق راكتوري در امريكا متحده اياالت در تري مايل جزيره حادثه ،1357 / 197

ينر دادن دست از .افتاد اتفاق نيروگاه افتتاح از بعد سال دو تنها ،)دارد قراراوكرايندر ر رو نزقيروحزبلوهرر
 گفته به .داشت عمر ماه 5 از كمتر هم راكتور اين كه حالي در داشت، دنبال به ا

 .مي گويند »حمام وان منحني« آن به مهندسين كه مي كنند پيروي اعتماد قابليت
 چنين هستند، جديد و ناشناخته اپراتورها براي يا و نشده آزمايش كامل طور

 يان گفته به .مي شود بيشتر نيز حادثه خطر آن، شدن پير و راكتور عمر افزايش با
 را خود راكتور يك عمر افزايش با كه است ديگري مشكل »سازماني فراموشي« )د

اااگااخ قاخش ا كاگ  در كه را گرانقدري تجربه از بخشي و شده اند بازنشسته بوده اند، نيروگاهساختو

 به اشتعال قابل گرافيت چرنوبيل، راكتور هسته در .باشد خطرناك مي تواند راحي
 راكتور اين طراحي اين، بر عالوه .فرستاد جو بااليي سطوح به را راديواكتيو مواد
 چنين راكتور، طراحي هاي ديگر در كه حالي در( مي گرفت؛ شتاب زنجيره اي هاي
 كه سن پيترزبورگ نزديك نيروگاه در ويژه به هستند؛ كار به مشغول روسيه در يل

ورين طراحي با مرتبط ايمني مشكالت ديگر و مسائلاين تا گرفته انجامراكتورهااين مر رولينرج يي بي يبر ر

 دچار كه صورتي در فشار، تحت آب جديد راكتورهاي .نمي شود ايمني افزايش بب
.شد مواجه آن ها با فوكوشيما كه مي شوند ي

 گفته به .كنند اشتباه است ممكن لحظه هر كه هستند انساني اپراتورهاي آن، ن
»است حد از بيش اطمينان 
گك اااف ااظ ا خل(اكاا  چنين خلق و( است؛ كار نيروي و اپراتورها ناظران، ميان در ايمنيفرهنگكتور،

 ايمني بين المللي مشاوره اي گروه رئيس عنوان به 1389 / 2010 سال در شينگتن،
 بازبيني گزارش هاي از آموختن و پذيرش براي آمادگي و جزئيات به توجه به نياز

 با يا و تجربه بدون كشورهاي از خيلي كه اين :مي دانند هسته اي صنايع در خطر ن
 انرژي توسعه برنامه هاي به وي مثال، براي .هستند هسته اي راكتورهاي از زيادي د

ني به .هستند مناطق برخي در فساد و نظارتي قوانين نبود نگران كارشناسان.ي كند نر ينبور يو يرور بقبر
.دهد گسترش را بازبيني ها اين تا دارد نظر درWANOو دارد، بي تجربه هاي
 در هم اكنون از كه فوكوشيما حادثه از بعد بازبيني هاي كه نيست خوشبين چندان

 تعديل هايي و توصيه ها آنها« :شود منجر هسته اي راكتورهاي ريسك ارزيابي در ي
 كوچران .»نيست كافي كار اين من عقيده به كنند؛ بازبيني را گذشته در خود مالي
.شد تشكيل آن از گرفتن درس براي و تري مايل جزيره حادثه از عد

 هسته اي حادثه يك براي بيشتري آمادگي بايد اپراتورها كه است اين درس ها اين
اا اگاكااا

w w w . p e d i k a . i r

 تعيين تا گيرد قرار موقعيتي در كه است اين دهد، انجام بايد من عقيدهبهوهد
»نه يا دارد نشده پيش بيني حوادث با مواجهه براي برنامه هايي وگاه،

عمر و طراحي
ااخ ااك اگا اكذا ااخط فاككگ مهفاكتوريك.هستندديگرانازخطرناك تر ذاتا نيروگاه هاوراكتورهاازبرخي

را چند نيروگاه يك در همزمان بحران چند كه هنگامي و شود سبب را بيشتري
كاري -كاشيوازاكي نيروگاه .مي شود خارج اپراتورها دست از كار عنان ،)افتاد اتفاق
كين فوكوشيما، از غير به جهان بزرگ نيروگاه هاي باشگاه اعضاي ديگر .است جهان

گراولينز و كانادا اونتاريوي در هورون درياچه ساحل در بروس روسيه، در لنينگراد
78 سال در .نيستند جديد نيروگاه هاي از خطرناك تر الزاما قديمي تر نيروگاه هاي

داكنونكه(چرنوبيلفاجعهومي گذشت آن كار به شروعازماهسهتازهكهافتاد وبيلجوينربروعزز ون(چر
را جدي بحران.1998/1367 سال در فرانسه 1 سيواو راكتور در خنك كننده مواد

قا شده شناخته منحني يك از راكتورها كه چرا نيست، منتظره غير امر اين اليمن
به كه دارند ويژگي هايي عموما آنها، نصب مراحل و جديد پيچيده ماشين هاي
.نيست معمول غير كار، ابتداي در اشتباهاتي

ولي مي شوند، كم خطرتر پايدار فاز بك وارد راكتورها ايرادها، شدن برطرف از بعد
هلند آمستردام در مستقر( بين الملل، سبز صلح هسته اي كمپين هاي رئيس برانك،

لا ااكااخ اط اگآش ط وطراحيدرگيروهستندآشناطراحي با كه مهندسانيازخيلي«:مي دهدنشان
»برده اند خود با كرده اند، كسب سال ها طول

طر خود داد، نشان 1365 / 1986 سال در چرنوبيل نيروگاه فاجعه كه همان گونه
داشت، ادامه انفجار از بعد هفته چندين مدت به كه آتش سوزي و بود رفته كار

واكنش ه راكتور، هسته آب رفتن دست از با و بود ذاتي ناپايداري يك دربردارنده
چرنوبي مشابه طراحي با راكتورهاي از خيلي هم اكنون، .)است ممكن غير رخدادي

دربنيادينياصالحاتوتعميراتالبته .است جمعيتي تراكمپرمراكزنزديكيدر ير ي زز مپرر ير ي يويربج ي ي رب
.شود رفع آنها
سب راكتور، يك طراحي در حد از بيش بار دادن قرار كه مي دهد هشدار اليمن ولي

مشكالتي دست همان دچار دقيقا بشوند، خنك كننده سيستم افتادن كار از مشكل
فرهنگ
كاربران نهايت در باشد، شده لحاظ ايمني موارد راكتور، يك طراحي در هرچقدر
مي كند، نگران مرا كه چيزهايي از يكي« :شوند غرور دچار نبايد اپراتورها استريكر،

اگف ا ش اككاطكخاخلفاككا راكيكايمنيسطحكنندهمشخص داخلي فاكتور مهم ترينكارشناسان،گفتهبه
واش در كارنگي علم موسسه رئيس ميزرو، ريچارد .)نيست ساده اي كار هم فرهنگي
و .بود خواهد پرهزينه اي كار اين« :نوشت اتمي انرژي بين المللي آژانس هسته اي

»داشت خواهد بيروني افراد توسط شده تهيه
رشدترين زود را آن كارشناسان، از خيلي كه مي كرد اشاره چيزي به مشخصا ميزرو
تعداد ساخت حال در يا و شده اند عالقه مند هسته اي نيروي به ناچيز، قبلي تجربه

مياشارهمراكشومالزيليتواني،اردن، اندونزي، مصر،شيلي،بالروس،هسته اي روسي يب زيري نو ير و شوزيي يرر
كشوره در ويژه اي اهميت آنها، كار به شروع از پيش نيروگاه بازبيني استريكر، گفته
چ واشينگتن، در ملي منابع دفاع شوراي در هسته اي كارشناس يك كوچران، تام

جد تغيير به بتوانند شده، شروع جهان مناطق ديگر و اروپا اتحاديه متحده، اياالت
احتم اشتباهات كه بخواهيد ناظران از بتوانيد كه نمي كنم فكر ولي داشت، خواهند

بع كه كميسيوني مانند چيزي شوند، تاسيس مستقل كميسيون هاي كه مي خواهد
ا از يكي كه مي گويند كارشناسان است، سخت بسيار خطر ارزيابي اين كه وجود با

كاا ااWANOككگا ا

٨

دانجاممي تواندWANOكهتغيير يك« :مي گويد استريكر.باشندداشتهجدي
نيرو بزرگ ترين تا گرفته آنها كوچك ترين از هسته اي، اپراتور شركت هر آيا كه كند



 اليه هاي در را انسان متمايز و واضح ردپاي آيا كنند، بررسي را زمين سياره د

 دوران كردن مشخص و نشان گذاري به روزگار صفحه از شدنشان ناپديد قيقت
ان نو گذشتومختصاتباشناسزم يفاخودس د؟خواهدتع ك كرد؟ خواهد تعريف را خود سرگذشتو مختصات با شناسيزمينوران

 شده جمع گردهم لندن در بريتانيا زمين شناسي انجمن يكروزه سمپوزيوم در ها

 ميزباني به حالي در بشر، محوريت با ديگري زمين شناسي دوران تعريف و سياره
.است كرده فراهم موضوع اين طرح براي مغتنمي فرصت كراتزن، پل همچون

 در اساسي نگرشي تغيير و تحول كرده، پيشنهاد زمين شناسي دوران اين براي
 عنوان با زمين زمين شناسي از نويني دوران پايكه آنجا يعني سيارهقامتبرن
.ست

 اليه براي انسان مصنوع شيميايي تركيبات برنده تحليل و فرساينده نقش كردن
 شناخته انسان عامليت با كه مي داند تغييراتي مجموعه براي قراردادي تعبيري سا

 زمين، ساله ميليارد4 / 7 تاريخ در بار نخستين براي اما نيست؛ معلوم بود، خواهد 
 آنچه بر نيز اكنون بلكه است، داده تغيير را زمين زيست شناسي و شيمي شناسي،

 را زمين به نسبت انسان مالكانه كنش و بشر عصر ـ مريلند دانشگاه در شناسي
.«كرديم ب
 متفاوت صورتي به است الزم اما باشد؛ بهتر حتي يا خوب مي تواند.بيفتد است ر

 كرده سرد بقايشان آستانه زير تا را زمين دماي كه غول پيكري آسماني سنگ ط

 سرنوشتي ، )بيفتد اتفاق قرن يك ظرف مي توانداقليم شناسان قولبهكه(رودر
 پايان زندگيشان دوران به كيهاني سنگريزه اي كه آن از قبل تا دايناسورها داشت

 با مقايسه مقام در كه دارد سر پشت را زمين روي ساله هزار 200 حدود ي
.آيد

 بي اطالع شده، خراب سرشان بر كه چيزي از دايناسورها است اين در انسان ها
انهامقابل،داماداشتند؛ انان اتاصلمعما يتغ شما ايكهبودهاندب ب  براي كه بوده اند بيشماري تغييرات اصلي معماران انسان ها مقابل، دراماداشتند؛

 در دانشمند اين عمل ابتكار سياره احوال و اوضاع به توجه با و اكنون كرد ع
.مي كند خودنمايي فن اهل و صاحب نظران ظهارات

 به ـ تراز و سطح يك در ـ را موضوعات اين و معتقدند جريان اين در بزرگنمايي

 توسط بازشناسي استحقاق آينده، زمين شناختي نشان گذاري و بشرنوعحضور
.است جريان در زمين شناسي حوزه كارشناسان ميانزياديرهاي

 ناخواسته، پيامدهاي به مي تواند سياره بر بشريت فوق العاده و متفاوت اثر آيا كه
.دهد صورت كاري چه آن، قبال در بايد بشريت جواب، ودن
 .دارد برعهده سفارشي ماموريتي براي را زمين شناسان از گروهي سرپرستي تر،
 عهدها، عصرها، شامل ـ قرن اندي و 150 به بايد را انتروپوسن دوران كه ت

.است شده تقسيم آن دل در رسما زمين، تاريخ از واپسين سال ميليارد
يجاستادالول، نشناسانجمنئوكم ازم يتان زب دگبن چ وپ  و پيچيدگي بر نيز بريتانيا زمين شناسي انجمن رئيس و كمبريجاستادالول،

 تشخيص كالسيك ضوابط و معيارها از استفاده با را قضيه اين ضمني مفاهيم د
.ندارد وجود زمين شناسي سوابق در جديد مرز يك رسمي
 خواهد وحشت آور بسيار باشد، انسان پرداخته و ساخته كه ـ زمين شناسي زماني
 سوزاندن مي دهد گواهي زمين معاصر تصوير كه است حالي در زمين بر انسان

 و سال هزار 800 براي حداقل ناپيدا و نظر از پوشيده سطوحي تا را كسيدكربن

 يخ حجيم و كالن ذوب است؛ انداخته جريانبه سياره اي و جهانيمقياسدر
 و شاخص نمونه هاي ازجمله اقيانوس ها شدن اسيدي همچنين و )پوشيده اند ف

بعد سال ميليون ده ها ، بيگانه سياره اي از زمين شناساني اگر
داد؟ خواهند تشخيص زمين رسوبات و سنگ انباشته برهم

حق و دايناسورها كه سياقي و سبك همان به ديگر بيان به
ك اس تاسهوژو دكمكك انآياك زهوشمندان ديكن

تغيير دردناك چهره زمين درعصر انسان

ديكنيزهوشمندانسانآياكرد،كمك كرتاسه و ژوراسيك
آنه از برخي كه دانشمندان از زيادي تعداد بدانيد است جالب
.مي دهند پرسش اين به مثبت پاسخ بودند،

س در انسان نقش بازشناسي درباره صاحب  نظران گردهمايي
برجسته اي دانشمند حضور كه مي شود برگزار زمين شناسان

ب جديدي نام كه پيش سال چند از شيمي نوبل برنده اين
انساردپايتعقيببهجدينگاهيبا را جهان علمي تفكرات

٩

اسزدهكليدمي آيد،ميانبهزمينانساني عصر يا انتروپوسن
افشا در را خود نوبل جايزه منافع كه شيميدان دانشمند اين
اساسا را اصطالح اين است، داده اختصاص جو محافظتي ازن

.مي شوند
بلند يا كوتاه دوراني بشر، عصر كه موضوع اين وي، اعتقاد به

ريخت ش لحاظ از و افراطي حالتي به نه تنها واحد موجود يك
چنانويافتهوقوع نسبه آيدزم استواقفم .استواقفمي آيد،زمينسر بر همچنان و يافته وقوع

بوم ش و جغرافيا استاد ـ اليس ارل جمع اين ديگر دانشمند
تصاحب و پاشيديم هم از را زمين ما« :مي كند تعبير اين گونه

قرار اتفاقي چه انساني دوران كل در نمي دانيم ما وي، باور به
.بينديشيم سياره مالكيت تصرف به نسبت جهاني و

توسط كه است آن نظريه محتمل ترين دايناسورها، مورد در
.شده اند نابود ومحو

باالترسانتي گراددرجه6يا5زمين، حرارت  درجه چنانچه
د توجه بايد اما مي كشد؛ را انسان ها انتظار دايناسورها، مشابه
.داشته اند حيات سال ميليون 150 از بيشتر دهد،
حضوري سابقه تنها انسان، كه است حالي در واقعيت اين

مي آ حساب به زمين شناسي در  زدني  برهم چشم دايناسورها،
آتي وضعيت و دايناسورها انقراض بين ديگر كليدي تفاوت
عوبودند گدبالط نددخالتونقشخودشاننابوديوم نددخالتيونقشخودشاننابوديو مرگ در بالطبع و بودند
.مي روند شمار به تهديدآميز زمين، نظام

ابداع را انتروپوسن عبارت قبل، دهه يك كراتزن كه آن با
اظ در پيش از بيش انتروپوسن دوران و انساني عصر نامگذاري

ب و اغراق به نوعي به نيز صاحب نظران برخي تفاصيل، اين با
.مي دانند نزديك گذاشتن خشخاش به مته يا فضل فروشي

كهموضوعاينپيرامونواكنش ها،اين از نمونه اي عنوانبه
اختالف نظرخير،ياداردراچينه شناسي بين المللي كميسيون

ك وامي دارد تعمق و تفكر به را ما مفهوم، اين حال عين در
بو مثبت صورت در و بينجامد كنترل ناپذير چه بسا و نامطلوب

ليست دانشگاه استاد زالسيويچ، ژان سوال اين به پاسخ براي
است مساله اين براي پيشنهادي طرح گروه، خطير ماموريت
م 3 / 6 اين كه كرد اضافه ـ تاريخي حوادث و مبادي دوران ها،

ائه شنهاديا ايپ الهاينب ايانكهاستحالدم ب برايانكهاستحاليدرمسالهاين براي پيشنهاديارائه
بايد آنها است معتقد و مي كند تاكيد گروه اين كار دشواري
ر تشخيص و بازشناسي براي كافي شواهد هنوز چراكه دهند؛

ز مقياس يك در ـ ناگهاني و تند تغيير دانشمندان، اعتقاد به
عملكرد از دردناكي تصوير چنين ترسيم و پيش بيني.بود

دي اك غلظت و داده تغيير را جو تركيب فسيلي سوخت هاي
.استراندهجلوبه سال ميليون 3 چه بسا
دراديگريتغييراتخود،خوديبه جهاني گرمايش پيامد
برف و يخ از عادي طور به كه زمين از بخش هايي( پوسته
.مي روند شمار به جهاني گرمايش پيروي تغييرات مطرح



 ششمين به ما ورود از متفق القول دانشمندان بيشتر حالي در اكنون و است شته
 شاخص .مي شود گفته زمينه نرخ اصطالح در كه است ميزاني برابر1000 تا

 طغيان هستيم، آبي زيست محيطي معضل و جهاني پديده يك حد در آن مايي
.مي پذيرد صورت قاچاقي سفرهاي ساير و ايي

 شمار به حاضر زمان از ساله ميليون يك باستان شناسي سابقه در نادر اتفاقي
ي شكل تغيير و دگرگوني دچار نيز ـ ليتوسفر ياكره سنگ ـ سيارهبيرونيسته ربيرو ريري و ريزي يچ و لييرور

 گذشته از تصويري يادآوري شايد مي شود، عنوان زمين شكل تغيير و نيمرخ د
.باشد راهگشا مي كند، اشاره آن به ـ مايش

 مقياس در معدن كاري عمليات قرن 2 به اشاره درواقع گفته اين.هستيم ن
 كلي به را زمين سياره آبي سيستم شكل شده اند، ساخته نوزدهم قرن اواسط ز

اا گاا اااا  موجود تغيير دامنه مقارن تغييرات اين گونه تمامي زمين، انسانيعصرياپوسن
 از زمين خروج موازات به و قبل سال هزار 12 حدود از كه عصري شد؛ خواهد

 هولوسين دوران تغييرپذيري منحني سوي آن جايي به منطقا و ظاهرا را زمين
p  ( 285 تا 260 دامنه در غلظت، اين بدانيمppmسال هزار 12 تقريبا براي 

.مي يابد صعود رو پيش دهه هاي طي باالتري مقادير به ظه اي
شلي خطرناك صورتي به است، آن حفظ و تداوم وحيات اعظم بخشمتحملكهي يبنوومويمب رور
 ممكن انسان ها البته.است گذرانده سر از را تجربه اي چنين نيز گذشته در ه

 نيازمند آن در ساكن موجوديت عنوان به نيز ما و بود خواهد كمتر ستي

.است مطرح قضيه ترديد محل و پرسش عنوان به ز
.مي دهد ارجاع پيش سال 8000 حدود به را آن موعد
آالاكاقاا  آن دنبال به و بخار موتور كه زماني يعني بزنند نوزدهم قرن ميانهدرراي

.است گرفتن سرعت حال در هم هنوز د
 و مي شود ياد بزرگ شتاب عنوان با آن از كه گرفت سرعت روند اين ،1950 ل

 سدبندي جمعيت، همچون شاخص هايي هستند؛ خيزبرداشتن آماده موشكي
.مي روند شمار به آن مطرح مثال هاي جمله از نقليه

 تلفات و جنگل ها زوال ماهيگيري، و شيالت منابع كاهش بزرگ، سيالب هاي د
ينرون جمعيت از درصد 20 ناحيه از عمدتا بوده ايم،آن شاهد زمين درتاكنونكه يمنز يزريزبو ج

.ست
 اميدواري جاي مي كنند، اطالق دگرگوني ها و تغيير اين مجموعه به را انساني

.كند كمك سياره و وي روي پيش چالش هاي به ت
 جهان علمي تفكر در تمام عيار الگويي تغيير يك عنوان به مي تواند قراردادي، ير

.برد خواهد زمان ديگر سال 20

w w w . p e d i k a . i r
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داش وجود دست اين از كامل نابودي مورد 5 گذشته، سال ميليارد نيم طول در
ت 100 كلي انهدام اين در گونه ها شدن ناپديد نرخ كه مي دهند خبر آن مورد

خودنم شاهد نيز هم اكنون از و مي شود مطرح عرصه اين در كه ديگري كليدي
هوا سفرهاي كشتي ها، تعادل آب مخازن طريق از است مهاجر مهاجم گونه هاي

ا«جمعي شدن همگون رويداد« دانشمندان اعتقاد به يا سراسري حادثه اين
پوسحتيكهبودخواهدنحويبهسراسري دگرگوني وتغييراين.رفتخواهد يوييرينرو و رير پويبووويبر
.مي شود

تجديد آنچه در انسان آينده عملكرد تشبيه و قياس مقام در و رابطه همين در
هم اين مدعوين از و كلرادو دانشگاه استاد ـ سيويتسكي جيمز كه دور نه چندان

زمين سطح حجاري و تراشيدن مشغول همچنان ما وي، جالب توصيف طبق
از كه سدي هزاران تنها نمونه عنوان به .دارد كشاورزي و جنگل زدايي صنعتي،

.است داده تغيير
افاا اااكظا اا اا انتروپمفهوماثباتواعتبارتاييدبراي كه مي رسد نظر بهچنيناوصاف،اينبا
خ سنجيده و اندازه گيري ـ هولوسين دوران ـ ما فعلي زمين شناختي دوره در

.است شده آغاز يخبندان عصر آخرين
ز نظام بايد جهاني محيط بر انسان تاثير و نفوذ معتقدند زمين شناسان سويي از

ppmبرحسب( جو در دي اكسيدكربن غلظت را كليدي سنجش اگر باشد؛ رانده
مالحظ قابل طور به و دارد قرار390ppm در ميزان اين امروزه اما مانده، باقي
زيستيوشيمياييانفعاالتوفعلپيچيده بي اندازه شبكهچنانچهميان،ايندر نينر چي زبچ ييولپيچيبي ي يوي زي

كه نحوي به ديد، خواهد خود به نويني موازنه ما سياره بخورد، برهم تعادلش
بيابند گذشته از گران تر و سخت را تحول و گذار اين است
زيس تنوع با و توفاني تر گرم تر، سياره اي دانشمندان اعتقاد به زميني چنين

.بود خواهيم زيادي انعطاف پذيري
نيز زمانبندي مساله انتروپوسن، دوران مفهوم دقيق تعريف و توضيح درخصوص

م كه هستند كشاورزي شروع با عصر اين تاريخ گذاري طرفدار پژوهشگران برخي
اظاا ظ طالاككاآا طالييميخاينچكشكهاستآن بر صاحب نظران بيشترنظراين،وجودبا

روند اين البته كه زدند زمين سياره به را مهلكي ضربه رسما فسيلي سوخت هاي
سال حوالي و پيش دهه 6 تنها كه نباشد لطف از خالي نكته اين يادآوري شايد

م همانند نمودار، روي كه گذاشت نمايش به را زيادي كليدي شاخص هاي
وسايل و گردشگري كاغذ، مصرف شيميايي، كودهاي و آب مصرف رودخانه ها،

ايجاد ازن، تقليل گلخانه اي، گازهاي غلظت افزايش به خود نوبه به موارد همين
كچشمگيريدگرگونيوشكلتغيير اينجاست جالب .استزدهدامنگونه ها بزنو جج يولييري و يرير چ
ا گرفته صورت مي كنند، زندگي ثروتمند و يافته توسعه كشورهاي در كه جهان

ا عصر يا انتروپوسن نام كه كراتزن همچون صاحب نظراني براي اوصاف، اين با
نسبت بشريت انديشه و ذهن ساختن متمركز به عبارت اين طرح كه دارد وجود

تعبي اين كرد، خاطرنشان لندن همايش در دانشمند اين كه گونه همان واقع به
احتماال شود، پذيرفته رسمي طور به كه آن از پيش مهم اين البته شود؛ مطرح

ها ك ا س و ن زم وي ات ح
 اصلي عناصر كه است اين بيانگر دانشمندان جديد تحقيقات
 امكان پذير زمين كره در را حيات شمار بي وجود كه شيميايي
.گذرانده اند سيارك ها روي بر را خود تكامل سير احتماال كرده اند

 يخ زده درياچه در سنگ آسماني يك روي بر كه تحقيقات اين
 آلي شيميايي تركيبات در زيادي تنوع شده، انجام كانادا تاگيش

آشكارراسنگشهاب از مختلف قطعاتمياندريافت شده

حيات روي زمين و سيارك ها 

نري بزي رره
. است كرده

 به نتايج :ميگويند خود تحقيقات درباره آلبرتا دانشگاه محققان
 بر حيات پيدايش احتماال كه است مطلب اين نشانگر آمده دست
 چند در سيارك روي بر موجود آلي تركيبات با زمين روي

 مرتبط شمسي منظومه شكل گيري از قبل سال ميليون
. است بوده

اااا اا ا ا
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دنباله دارهاكهبوداساس اين بر زمينه ايندرقبليتحقيقات
.هستند زمين به حيات اوليه عناصر انتقال عامل

 دوران در كه شهاب سنگهايي احتماال كه باورند اين بر دانشمندان
 الزم شيميايي مواد مي كردند برخورد آن با زمين تشكيل اوليه
 سازنده آمينه اسيدهاي و قندها جمله از حيات شكل گيري براي

.آورده اند سياره اين به را پروتئين ها



!!تن كربن در اتمسفر توسط گوگل 5400كاهش انتشار ساالنه 

 پاك و زيست محيط از محافظت به منجر كه هايي برنامه بر گوگل شركت
 منجر كنون تا رويكرد همين و دارد شديدي تاكيد شد، خواهند هوا شدن

 آمد و رفت از ناشي كربن اكسيد دي تن 400 و هزار پنج ساالنه كاهش به
  .است شده شركت اين كارمندان
كت ايكهتالشواسطهبهگوگلش منابعداشتننگاهسبزوپاكب  منابع داشتن نگاه سبز و پاك براي كه تالشي واسطه به گوگلشركت
 خنك سيستم قبيل از گيرد مي كار به خود مصرفي ساختارهاي يا و انرژي
 شهرهاي در شركت اين جديد دفاتر سبز طراحي تا گرفته دريا آب كننده
.دارد زيادي طرفداران مختلف

 طرح كرده منتشر خود وبالگ روي بر كه مطالبي آخرين در شركت اين
 داده قرار دوباره بازبيني موردRechargeITنام به را خود 2007 سال
 سوختهاي مصرف و كربن اكسيد دي ميزانكاهش طرح اين هدفاست،

 آمد و رفت گوگل شركت محوطه در كهبود خودروهايي توسطفسيلي
.دارند

 انطباق سرعت به بتواند تا بود سازي فرهنگ طرح اين اهداف ديگر از
 كه ببرد باال كارمندان ميان در را الكتريكي خودروهاي از استفاده تجاري
.است بوده نيز موفق راه اين در گوگل البته

 گويد مي گوگل الكتريكي نقل و حمل فني هاي برنامه مدير "شريبر رالف"
وهاي يخود يدديازنيمساالنهسوا بناك اهوادشدهمنتشك  را هوا در شده منتشر كربن اكسيد دي از نيمي ساالنه سواريخودروهاي

 عواقب تواند مي نشود كنترل ميزان اين كه صورتي در كه كنند مي توليد
.بياورد بار به زمين هواي و آب براي مخربي

 خودروهاي از متشكل كه برد مي بهره  "سبز ناوگان" از گوگل اكنون اما
ChevyوLEAFنيسان قبيل از الكتريكي Volt،ترنهاي از هستند 

 كند مي استفاده شوند مي تامين زيستي سوختهاي از آنها انرژي كه پاكي
.است كرده تاسيس كارمندانش برايرا خودرو شارژ ايستگاه230و
 از استفاده با كه كرده اعالم گوگل شكلاين به تايم، گزارشاساسبر

 انتشار ميزان از تن 400 و هزار پنج ساالنه شدند، برده نام كه تجهيزاتي
.شود مي كاسته شركت اين كارمندان توسط كربن اكسيد دي

خطرناكومعمولي
 به اين.رسيد خواهد نفر ميليارد 16 به 2050سال تا تعداد اين وبودخواهدفر

 مديريت و كنترل ها فرودگاه از بسياري براي .هستند بنياديني تغييرات نيازمند

 توان مي جمله آن از كه دارند نياز بيشتر تكميل و توسعه به كنترلي سيستمهاي
IATAداند مي پذير امكان ديگر سال 7 الي 5 تا را ها فناوري اين به دستيابي.

!!!فرودگاه هاي آينده مسافران را بو ميكشند
 تواند مي كه شده ابداع فرودگاهها ويژه امنيتي جديد سيستم
 بندي دسته آنها بودن خطرناك ميزان اساس بر را مسافران

 از عبور عنگام در نيز را آنها بدن بوي اسكن، بر عالوه و كرده
.كند استشمامسيستمبرابر
رامهاجرتوگمركفرايندهاي توان  مي متخصصانگفتهبه
 كارهاي انجام براي مسافران تا كرد تلفيق سيستم اين در نيز

 تشكيل از و بياورند دست به بيشتري زمان خود پرواز از پيش
 نيز فرودگاهها كنترلي هاي درگاه برابر در كه طوالني صفوف

.شد خواهد جلوگيري
 از يکی امنيتی مختلف مراحل از عبور حال در مسافر يک

فرودگاهیکنترل جديد سيستم مسيرهای

١١

یم
شرکت سنگاپور در هوايی خطوط مديران ساالنه نشست در

IATAدر مسافران امنيتی کنترل برای کاناله سه سيستمی 
 سيستمهای اين نصب با .کرد رونمايی را آينده های فرودگاه
و معمولی خطر، پر مسافران مسير سه در مسافران کنترلی

.شوند مي هدايت شده شناخته

 نوع البته كند مي كنترل مختلف هاي اليه در را مسافران سيستم اين
هدايتآنهادرونبهمسافران كه است مرتبط مسيرهاييبهكنترلهااين
ازپرتومتشكلراهروهااين در كنترلي سيستمهايانواع.شوندمي

 مي كه است الكترونيك بويايي و مايع، رديابي بدن، كامل اسكن ايكس،
 بيشترين بايد پرخطر مسافران همچنين .كند رديابي را منفجره مواد تواند
.بگذارند سر پشت را كنترل ميزان

شده،شناختهمسافرانهايبندي دسته براي امنيتيمراحلانواعليست
مساميليارد2.8ازبيشميزبانجهان فرودگاههاي شركت،اينمسئوالنگفتهبه
ن ها فرودگاه در كنترلي روندهاي و كنوني كنترلي سيستمهاي كه است معني آن

.است كابوس يك مسافري حجم چنين
س چنين تكميل براي ها فناوري از برخي همه اين با ميل، ديلي گزارش اساس بر
A شركت اما .كرد اشاره منفجره مواد رديابي منظور به بويايي پيشرفته فناوري به



)ياني

-پديكا فرهنگي علمي مجله به مورد اين با آشنايي براي(كيهانيزمينهتابشف
 كامال جهات  همه در كيهاني زمينه تابش علتچه به كه عجيبموضوعايند
 بود آن از بزرگتر خيلي ما جهان همچنين باشد، يكنواخت ها فاصله تمامي در ي
 جهان ديگر طرف در اي نقطه هر به جهان طرف يك در نقطه يك از و 
 خاص جهت يك در اگر.گويند مي افق مشاهده قابل محدوده اين به آنان.شدند ن

 طور به زمينه تابش جهات تمامي در كه ديد خواهيم آنوقت كنيم، معطوف جهان
 بدون هستي تمامي قبل سال ميلياردها كه داد توضيح ميتوان چگونه را موضوع

انطو ند؟دمايكنواختازيك دا خو يبااكنونكهافقب د15تق سالميليا  سال ميليارد 15 تقريبا اكنون كه افق برخوردارند؟ دما يكنواختيازيكسانطور
 15 حدود در نيز ما با سو هر از آيند، مي ما طرف به جهان حاشيه از كه نيز نه

 ميليارد 15 تقريبا ما جهان اگر.باشند داشته فاصله هم از نوري سال ميليارد30
باهم هرگز و اند بوده جدا هم از كامال طوالني مدت اين در كه مناطقي اين ه
 تبادل امكان دارند، باهم كه نوري سال ميليارد سي حدود مسافتي اختالف ا

ي انيشتين خاص نسبيت قانون خالف اين كه باشد داشته نور سرعتفراترازرعتي زر ر ينصبيونينبوررر ي
 نور سرعت از فراتر آن سرعت كه كردند گشف را سيگنالي دانشمندان قبل ل

 گرانشي محاسبات از پن ايالتي دانشگاه از تحقيقاتي گروه يك نميدهد، ارائه رگ
 دانشگاه همين از گرانشي هندسه و فيزيك موسسه مدير اشتكار آبهي.كنند دا

 نگاه براي ما .كرد استفاده دهد، توضيح آنرا نميتواند اي معادله هيچ كه شد گال
اكاااا الگگ  تهيه را مدلي ديگر پژوهشگران همكاري با وي».نبود دسترس درانيشتينزمان

 در گروه اين.داشت ما كيهان مشابه فيزيكي كه برميخورد شدني چروكيده حال
!بود ما انبساز حال در كيهان مشابه آن زمان-فضا هندسه كه داشت وجود ن
 نه باشد داشته دافعه حالت گرانش كه شد باعث زمان -فضا كوانتمي خواص كه

 « حقيقت در كالسيك، بزرگ انفجار يك بجاي كه داديم نشان اينشتين سي
.ميكند تثبيت را بزرگ انفجار قبل ما كيهان يك وجود مندي روش

 از گرفته نشات كه نظريه اين.افزودند نظريه اين به توضيحاتي ديگران ها بعد.كرد
 گسترش تصاعدي طور به اوليه كيهان كوچك هاي قسمت تورم نظريه در.يدهد

 روي از كوچكي قسمت ميشود باعث ، كنيم باد بيشتر باد را بادكنك يك كه ي
.است تومر بنام فرضي انرژي با وابسته پتانسيلي ي

 مهيب گسترشي وسيله به اتمي زير هاي مقياس در كوانتمي نوسانات تورم، ديده
 كنوني كيهاني هاي خوشه و كهكشانها پيدايش به نهايت در و كرد رشد گرانش

.
 پيش دو.اند آمده بوجود عالم شروع از ثانيه          از بعد كوانتمي نوسانات يله

.رسيد خواهند اثبات به ها گيري اندازه با دور چندان 

 آن با دقيقا كه اند كرده ارائه آن براي راهكاري فيزيك، قوانين ازاستفادهبا

 در يا ميرود بكار
 هيگز ميدانهاي ز

 به ميتوان كاذب

ينزب رييزيو ير نبيررنبر
 شامل كه هايي نظريه از بسياري در كاذب خالء .ميشود استفداه كاذب خالء ك
.ندارد جهت اما است مغناطيسي يا ي

لمقدار اسكالر جهان

 در كه.استتهي
  واقعي خالء شبيه

 را فضا و كند ل
 دو هر در .).ست

 فضار  اينشتين

پا قسمت(بزرگ انفجار

افق مشكل
كشفازقبلسال4الي3تقريبا ميالدي 1969 سالدر

موردرتحقيقبهاخترشناسان،).كنيد مراجعه دوم شماره
كيهاني زمينه تابش كه بود مشكل.پرداختند است، يكنواخت

كند طي آنرا بزرگ انفجار عمر سراسر در بتواند نور كه
جهان حاشيه نظاره به موفق نجومي  فيزيك متخصصان.برود
جه از ديگر سوي به را نگاهمان آنگاه، و بياندازيم نظر افق به

اين.است برخوردار كلوين درجه 2.735  دماي از يكنواخت
طبهجهاتتمامداكنونباشند،داشتهتماسباهماينكه
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طبهجهاتتمامدراكنونباشند،داشته تماسي باهم اينكه
زمين تابش است شده موجب يافته، امتداد سوئي هر از نوري

.باشد داشته فاصله نوري سال ميليارد
ميبايست آن سوي دو است فراگرفته را ما جهان كه تابشي
كه آيد پيش سوال اين كه است بديهي كامال دارد، عمر سال

با  جهان هاي افق اند؟زيرا يكساني دماهاي داراي چگونه اند، نداشته تماسي
سربايدسيگنالاينصورتاينغير در كه چرا.اند نداشتهراسيگناليهيچگونه و ييچ لينورينيررچرري يي رب
سال يك حدودا گفت بايد البته(.هاست سرعت حد نور سرعت چون ميباشد،

)»مهر خبرگزاري:منبع«.است
بزرگ انفجار از قبل زمان -  فضا
بز انفجار از قبل جهان درمورد سرنخي هيچگونه موجود هاي نظريه كه حالي در

پيد را بنگ بيگ از قبل جهان مورد در هايي سرنخ تا كردند استفاده كوانتمي
چگ آنقدر ماده كه زماني در كيهان توضيح براي عام نسبيت از ميتوان «:ميگويد
الاطااا اا ااا كاك زدركهداشتيمكوانتميهايابزار و معادالت به نياز نقطهوزماناينورايبه
ح در كيهان به آن ميان از عبور و بزرگ انفجار ردپاي كردن دنبال با كه كردند

شدن منقبض حال در كيهان يك بنگ بيگ از قبل كه دادند نشان  خو تحقيقات
ك رسيد اي نقطه به كشيد، داخل به را قبلي كيهان گرانشي نيروهاي كه زماني
كيهانشناس معادالت كوانتمي اصالحات از استفاده با ما «:ميگويد اشتكار.جاذبه

ر بطور كه است رياضي توضيح نخستين اين.است داشته وجود »كوانتمي واگشت
تورمنظريه ورمري

كر ارائه را تورم بنام اي نظريه آمريكايي فيزيكدان  گوت -اچ آلن 1980 سال در
مي توضيح را امروز جهان هاي ويژگي ترين مهم ميباشد، ذرات كاربردي فيزيك

وقتي مانند.كردند تر صاف ميبينيم، امروزه ما كه را فضا از قسمتي و كردند پيدا
انرژي وجود را گسترش اين يافتن جريان اصلي دليل.برسد نظر به صاف آن سطح
پد طول در كرد، فراهم را بزرگ انفجار گير چشم حرارت كه پتانسيل  انرژي اين
گ همراه به بعدي دراز ساليان در جهان گسترش.ميرسند نجومي هاي اندازه به

ا گااا :گرفت نتيجه سه  ميتوانتورمنظريهاز.انجاميد
.برسد نظر به صافتر آن مريي لبه در بايد فضا :اول نتيجه
باشد داشته كوانتمي منشاء بايد نجومي هاي مقياس در ماده توزيع :دوم نتيجه
بوسي كه باشد گرفته فرا رانشي امواج از اي زمينه پس بايد را فضا :سوم نتيجه
نه اي آينده  در نيز سومي و اند شده ديده ها گيري اندازه با اكنون نخست بيني

تورم نظـــــريه و بزرگ انفجــــار
فيزيكدانانولي.ميباشدبفردمنحصر و خاص بسيار بزرگانفجارهايويژگي

ب بنيادي ذرات استاندارد مدل در كه هيگز ميدان توصيف براي مثال بعنوان 
از نمونه يك در .ميشود استفاده اسكالر ميدان از نيروها، اتحاد بزرگ هاي نظريه
خالء در انرژي چگالي نمودار.نميشود ناپديد اما .است پايين بسيار انرژي چگالي
.دادنشانباالشكلصورت

ي ريويژ ربزرج ي رروصب ييبب نو يزي
يك از آن تشريح در كه ميشود شناخته كيهان تورم عنوان تحت و دارد مطابقت
الكتريكي هاي ميدان سبيه  اسكالر ميدان.ميشوند استفاده هستند، اسكالر  ميدان

تفضاييكبيانگرصورتايندركه است صفر انرژي آنگاهباشد،          اگر
ش ميتواند كاذب خالء كوتاه بسيار مدت يك در.ميشود ناميده حقيقي خالء اينجا
عمل مكش يك مانند ميتواند و است منفي انرژي داري كاذب خالء.كند عمل

اس گاز مثال ماده محتواي كه است فضا از قسمتي فضا از منظور(كند منبسط
عام نسبيت به باتوجه .است فشار اختالف تابع مكش و فشار راهكار صورت
.است مهم بسيار حالت اين در كه ميگيريم نظر در را گرانشي



»پايان« »پايان«

 ذرات از را مرئي فوتون هاي و كرده اثبات بود فرضيه حد در تنها تاكنون كه را

 ابررساناي دستگاه« به موسوم خاص مدار يك از چگونه كه پرداخته اند طلب
 استفاده خال در »هيچ« از نور مرئي حرقه هاي توليد براي نور سرعت درصد ج

.ه اند
.دارند وجود كوانتومي

 1940 دهه اواخر در كه گرفته هلندي فيزيكدان كاسيمير، هنريك از را خود
منجرفوتونتوليدبهخال،درآينهدوياصفحهدومياندراجراصورتدركه  منجر فوتون توليد به خال، در آينه دو يا صفحه دو ميان در اجراصورتدركه

 انجام شكل همين به نيز امواج در كار اين .مي شود محو دائمي اصل يك س
 به بگيرند، قرار - مجازي موج هاي از برخي طول از كوچكتر فاصله اي - ديك

 كشيده هم سوي به آينه ها رو اين از .گرفت خواهد شكل نيرو يك فاصله، ن
.بگيرد قرار
 استفاده با را مشابه تاثيري مي توان شود رانده عقب و جلو به بااليي بسيار ت

.كرده اندستفاده
 ارائه واقعي فوتون هاي به را مجازي ذرات انتقال براي نياز مورد انرژي سپس
.كنند مشاهده را شده توليد ون هاي
 اين از مي توان مطمئنا وجود اين با نمي كند، پيشنهاد زمان اين در حداقل

.كرد استفاده كهكشان در فضاپيماها رانش 
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 سال اولين رساندن بپايان با WMPA پژوهشي پيماي فضا
 خلق نوزاد جهان از تماشايي اي نقشه خود ساله چهار ماموريت

 آورد، ارمغان به كيهانشناسي براي پروژه اين كه اي شگفتي.كرد
محاسباتباآنمشاهدات و نبود آور شگفتچيزهيچكهبوداين

WMAPپژوهش هاي 

اززودترستارگانپيدايش شد معلوم هرچند.داشتكاملتطابق
 سال ميليون 200 حدودا(اند شده شروع ميشد بيني پيش كه آنچه
 تحكيم باعث فضاپيما اين هاي پژوهش.)بزرگ انفجار از پس

 13.5 جهان.گرديد بود شده بيني پيش قبال كه جهاني  موقعيت
 درصد 4 و تاريك انرژي و ماده شامل داشت، عمر سال ميليارد

 به مقدار  حتي ماهواره اين هاي يافته.است )باريوني( معمولي ماده
ت دد تازا لثا دهاها حالكندتا تكهد ا ا پارامتركهدرحالي.ميكند تاييد هم را هابلثابتازامدهدست
 در ثانيه در كيلومتر 550 هابل خود توسط شده گيري اندازه

 هر آن، سن و رصد قابل جهان اندازه كه آنجايي از.بود مگاپارسك
 براي شده اصالح مقدار اين كه رشدي دارند، رابطه هابل ثابت با دو

 جهان براي قبال كه است گسترشي برابر هشت ميدهد، نشان جهان
.بود شده گرفته اندازه
داردكليسازگاريتورم نظريه با پژوهش ايناز آمدهبدستنتايج
باجديدكشفيات.است متعدد هاي گونهبااينظريهتورمولي

 هاي سوال از سري يك آمدن پديد باعث آگاهي سطح باالبردن
 چيست؟چرا تاريك انرژي ماهيت ؟ چيست تاريك ماده.شد ديگري

 شد؟ آغاز طور چه دنيا  است؟ پيچيده حد اين تا ما جهان كار طرز
.پرداخت خواهيم مسائل اين بررسي به آينده هاي ماه در ...و

ر چيزي شده اند موفق سوئد در چالمرز فناوري دانشگاه فيزيكدانان از گروهي

!توليد نور تقريبا از هيچ

.كنندتوليدمجازي
مط اين توضيح به شده منتشر آركسيو مجله در كه مقاله اي در محققان اين

پنج حدود در سيم طول از مقداري تنظيم براي »)اسكوئيد( كوانتومي تداخل
كرده

خالء يك در مجازي ذرات كه است اين بر فيزيك دنياي در فيزيكدانان تصور
نام اثر اين .نيست فرضيه يك تنها كاسيمير اثر كه مي دهد نشان پژوهش اين
كپرداختندخالدرنيرويكوجودايدهطرحبهپولدرفرستدركهمراهيبا كپرداختندخالدرنيرويكوجودايده طرح به پولدرفرستدركهمراهيبا

.مي شود
اساس بر و آمده وجود به خال نوع هر در مجازي ذرات نظريه، اين اساس بر

نزد بسيار فاصله در كوچك بسيار آينه دو اگر كاسيمير، اثر اساس بر .مي شود
اين داخل ذرات تعداد از آينه ها بين فضاي از خارج ذرات تعداد افزايش دليل

ق استفاده مورد فوتون توليد براي مي تواند نيرو اين تئوري، حالت در .مي شوند
سرعت با آينه يك كه صورتي در كه كردند مطرح را مساله اين محققان بعدها،

اسخودآزمايش هايبرايايدهايناز چالمرز تيم .آورد بدستآينهيكتنهااز
كه شده استفاده مجازي ذرات جفت هاي جداسازي براي آينه سريع حركت
فوتو توانستند دانشمندان و افتاد اتفاق اسكوئيد در كه بود چيزي اين .مي كند
ح را عملي كاركرد هيچ اما است راضي كننده بسيار اينكه با پژوهشي چنين

براي فضا در موجود خال از انرژي جمع آوري مانند ديگر پروژه هاي در پژوهش
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 آنچنان جهان، در چون بودند نشده رصد تاكنون ابرنواخترها اين انفجار .آيند
.استآنهاميزبانكهاستهكشان .است آنها ميزبان كهاستهكشاني

 اجرام اين شيميايي تركيبات آشكارساز و ردياب همانند پرتوها اين كنند مي ي

 و اي ستاره غبار و گرد ميان تعامل يا و ستاره داخل گرمايي شوك رنواختري،
 وجود به كند جذب را خود مجاور ستاره ماده مرده ستاره يك مانده باقي كه ي

گيرد مي شكل شود منفجر خود روي بر يم
.بدهند توضيح جديد ابرنواختر 6 اين تشكيل دربارهتوانندمي
 بنفش ماوراء پرتوهاي دسته طوالني زمان مدت يك در و هستند اكسيژن اي

 "پالومار مونته" رصدخانه در "اوشين" تلسكوپ از استفاده با 2010 و 2009 ي

 تاكنون كه است ابرنواخترهايي از تر قدرت پر و تر درخشان برابر 10 آنها فجار

 بعدي دوره در خورشيد حتي يا و شود انجام تاخير با آينده خورشيدي چرخه 

دوران وارد خورشيد آن ازپس و است خورشيدفعاليتكثر
.كند مي آمادهشدخواهد

 كه است درحالي اين.رسند مي حداكثر به خورشيدي توفانهاي و شود مي وده
S( اظهار آن اتمسفر و خورشيد سطح روي بر مختلف مطالعه سه انجام از پس 

.رود خواب به خورشيد حتي يا و شود آغاز
.است ها بيني پيش از تر آهسته خورشيد طح
 مي نظر به تقريبا .است غيرمنتظره و عادي غير افتاده اتفاق كه چيزي آن" :د

  سالهاي بين سال 70 حدود در پديده اين .است "ماندر كمينه" پديده دوم وره
.شد كوچك يخبندان عصر مرحله وارد زمين آن موازات به و د

 كرده آغاز آهسته بسيار و تاخير با را )فعاليتها اين ثبت زمان از چرخه ارمين

.باشد 2013 و 2012 سالهاي بين يد
 0.3 تنها زمين دماي افزايش روند دهد ادامهخود فعاليت به ضعيفيطوربه

.باشد سانتيگراد درجه 4.5 تا 2 بين تواند مي 2100 سال
 1.7 تا دماسنجها عالمت كه شود مي موجب قرن پايان تا خورشيدي ليتهاي

.نيست زمين روي بر جديد يخبندان عصر

 6 آمريكايي شناسان ستاره
 شناسايي را جديد ابرنواختر

 تر درخشان برابر 10 كه كردند
 ابرنواخترهايي از تر قدرت پر و

 بندي طبقه تاكنون كه است
.اندشده

 تكنولوژي موسسهدانشمندان
 رابرت" سرپرستي به كاليفرنيا
 كامال نوع يك "كوئيمباي
 كه ابرنواخترهايي از متفاوت
 را اند شده شناخته تاكنون
.كردند كشف
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مي وجود به ستاره دو ميان برخورد اثر در يا و مرده ستارگان از ابرنواخترها
كهسراسرنوربابرابرتقريباًآنشدتكهكنندممنتشررانورازبااليحجم كهسراسرنوربابرابرتقريباآنشدت كه كنند مي منتشررانورازباالييحجم
بندي طبقه كنند مي تابش كه پرتوي نوع برپايه را ابرنواخترها شناسان، ستاره

.كنند مي عمل آسماني
ابر انفجار طول در شده ساخته عناصر راديواكتيوي زوال به شناسايي كارت اين
زماني "آ -يك" نوع ابرانواختر يك مثال، براي .دارد بستگي ستاره پيرامون ماده
.است شناسايي قابل هيدروژن رديابي با و آيد مي

عظي ستاره يك هسته كه زماني است هيدروژن محتوي كه نيز دو نوع ابرنواختر
نمشدهارائهفرايندهايازيكهيچرسد مي نظر به اكنونكهاستدرحالياين
دارا باشند هيدروژن محتوي اينكه جاي به شده، كشف تازه ابرنواخترهاي اين
.كنند مي آزاد

سالهاي بين را مورد 4 ابرنواختر، 6 اين از دانشمندان اين نيچر، گزارش براساس
.كردند كشف كاليفرنيا
انف از حاصل نور طوريكه به است آنها طوالني و زياد نور ابرانواخترها اين ويژگي
.اندشدهبنديطبقه

!شود مي خواب آماده خورشيد
كه دارد وجود احتمال اين دادند نشان خود بررسيهاي در آمريكايي دانشمندان

.رود خواب به خود فعاليتهاي حداكثر
حداكسال2012.رسدميخوداوج به يكبار سال 11 هرخورشيديفعاليتهاي

.اندشدهبنديطبقه

آغاز2020سالحدوددركهفعاليتها بعدي پيك برايراخودوشودميافول
افز ستاره اين سطح تيره هاي لكه تعداد بر خورشيدي، فعاليتهاي اوج دوره در

SDO( "خورشيدي ديناميكهاي رصدخانه" پروژه دانشمندان از گروهي اكنون
آ 2020 سال از پس و تاخير با است ممكن فعاليتها اين بعدي دوره كه داشتند

سط روي هاي لكه رشد حاضر حال در كه دهد مي نشان دانشمندان بررسيهاي
داد توضيح خصوص اين در آمريكا خورشيد ملي رصدخانه مدير "هيل فرانك"

دهالكهخهكهد ش الخ الههدد تخ "ا .استخوابمرحلهبهورود درحال خورشيد هايلكهچرخهكهرسد
دو به ورود حال در خورشيد دانشمندان، اين گفته به گاردين، گزارش براساس
نشد ثبت خورشيدي لكه هيچ ساله 70 دوره اين در .افتاد اتفاق 1715 تا 1645

چها و بيست( خود فعاليت فعلي چرخه خورشيد دهد مي نشان تحقيقات اين
.است
با آن حداكثر پيك و بود 2008 سال حدود چرخه اين فعاليتهاي حداقل لحظه

2100سالتاخورشيداگرحتيكه دهد مي نشان شناسانستارهمحاسبات
.بودخواهدسانتيگراددرجه

س تا دما افزايش يابند افزايش خود كنوني ريتم با اي گلخانه گازهاي اگر هرچند
فعا كاهش طوالني دوره بماند، ثابت درجه 2 روي بر دما افزايش صورتيكه در

يك شروع معني به خورشيدي چرخه رفتگي خواب به بنابراين، .رود باال درجه



 بدست جنوبي نيم كره در راديويي رصدخانه 9 رصدهاي تركيب از به تازگي كه
 كهكشان، اين مركز در .است كهكشان اين فعاليت هاي بررسي در تصوير ترين

يوني سياه چاله از سنگين تر برابر 10 تقريبا( خورشيد از سنگين تر بار ميليون55ي ري رب يزين برريب(ور ربر چزين ي
 ايجاد را ماده ذرات از جت مانند فوراني آن، گرانش كه دارد وجود )راه شيري شان

 به )خالء در نور سرعت يك سوم( ثانيه بر كيلومتر يكصدهزار سرعت با ذرات 
 از قوي بسيار راديويي امواج كه مي آورند پديد را بزرگ حباب دو اين و مي شوند ك

.ي شود
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عظمت يك 
سياهچالهسياهچاله

NGCبيضوي كهكشان Aقنطورس به كه5128
 كهكشان هاي نزديك ترين از يكي است، مشهور نيز

كروي ابر دو برابر در ولياست،زمينبهفعال
بسياركهكشان، اين مركزيسياه چالهازحاصل
.مي رسد به نظر كوچك

 بيضوي كهكشان يك 5128سي.جي.ان كهكشان
 12.4 كه است سال نوري هزار70 حدود قطر به

 كهكشان اين .دارد فاصله زمين با سال نوري ميليون
 با و شده واقع قنطورس جنوبي صورت فلكي در

نهاي ب كوپهايودوچشدو يتل قابلآماتو قابلآماتوري تلسكوپ هايودوچشميدوربين هاي
است تشخيص

فوق تصوير
دقيق ت آمده،

يابرسياه چاله اي چ ي بر
كهكش مركزي
اين .مي كند
شليك بيرون

مي ساطع آن

)آبي(ايكسپرتوي تصاوير از تركيبينيزدومتصوير
 ريزموجتصاويربا چاندرا فضايي رصدخانهازبدست آمده

 نسبيتي جت هاي كه است كهكشان اين مريي نور و )نارنجي(
 همراه به را كهكشان مركز سنگين ابرسياه چاله از فوران يافته

 جت هاي اين درازاي  .مي دهد نشان آن از حاصل كروي ابرهاي
 اگر و مي شود زده تخمين سال نوري ميليون يك حدود ماده

  كهكشان اين آن گاه ديد، مريي نور در را حباب ها اين مي شد
اب20 گتب اندبدماهازبز شدديدهآس !م

١۵

!مي شد ديده آسمان در بدرماهازبزرگ تربرابر20
 و نبود ما ديد خط بر عمود كهكشان اين جهت گيري اگر

 قوي پرتوهاي راديويي، امواج به جاي داشت، ديگر زاويه اي
 بهAقنطورس و مي رسيد زمين به كهكشان اين از گاما و ايكس
 بالزارها يا اختروش ها جزو راديويي فعال كهكشان جاي

.مي شد دسته بندي



بر ساعت حركت مي ر جاد كند، اين هواپيما كه با سرعت بيش از پنج هزار كيلومت

تر بر ساعت لوماز سه سري موتور براي رسيدن به سرعت تقريبي پنج هزار كي

و به اين  شود ه ميفادر آن از تركيبي از هيدروژن و اكسيژن به عنوان سوخت است

EA ارائه شده و پيش از آغاز رسمي نمايشگاه هوايي پاريس به نمايش گذاشته
 كمك موتورهاي معمولي جت از باند فرودگاهي عادي به هوا بلند شود، به بياني 

. بلند شدن كنكورد ايجاد نمي كند

واپيما بر فراز اتمسفر ا هه واسطه اين كار سرعت هواپيما را چند برابر مي كند ت
كيلومتر بر ساعت از  600 حال حاضر در موشكها كاربرد دارند، در سرعت هزار و 

ا ا .واپيما وجود نداردا

كيلومتري برساند، اين درحالي است كه ارتفاع رايج براي پرواز جت  32به ارتفاع

دقيقه اي طي كند  30دقيقه اي و استانبول را  20ن و ماالگا در جنوب اسپانيا را 
در عين حال مدت زمان پرواز لندن تا توكيو را نيز مي توان در اين .  طي مي شود

به گفته مدير فناوري و . د روشن خواهند شد تا هواپيما بتواند بر روي باند فرود آي
هنوز هم بسيار هوشمند به  60كارايي آن نشان مي دهد طرح آيروديناميكي دهه 

پيماي جهان نيز هوارو مي توان آن را به عنوان پاك ترين و طبيعت دوست ترين 

سال ديگر امكانپذير نخواهد بود،  40مسافر تا  100مايي چنين سريع با گنجايش 
ا گ آ ا ا .ين هواپيما براي آن نقصي بزرگ به شمار مي رودا

اركيلومتر بر ساعت
واپيمايي با سرعت 

5
هزا

١۶
هو

طرح هواپيماي جديد ماوراصوت مي تواند انقالبي را در عرصه سفر هاي هوايي ايج 
. كند و مي تواند فاصله ميان لندن تا توكيو را دو ساعته طي كند

طرح اين جت مسافرتي و نمونه ابتدايي آن به تازگي ارائه شده است، در اين جت ا
.برابر سرعت صوت 4استفاده خواهد شد، سرعتي نزديك به 

طرح اين هواپيما كه از آن به عنوان جانشيني براي كنكورد نام برده شده است، در
.شكل تنها ماده اي كه از آن در طبيعت منتشر خواهد شد، آب است ب و ر بي ر ن ز ي ه ل

 ADSبه نام "ايرباس"توسط شركت اصلي  (ZEHST)طرح اين جت مسافربري 
سرنشين مي تواند با 100اين جت مسافربري سريع السير با گنجايش . شده است

ديگر اين هواپيما در اثر بلند شدن از باند بمب صوتي مشابه صداي ناشي از به هوا
ZEHSTطرح رايانه اي  از جت مسافربري 

زماني كه هواپيما به ارتفاع مناسب رسيد، خلبان دو موتور راكت را فعال كرده و به
اين موتورها كه در. شناور شود و در نهايت سري آخر موتورها نيز روشن مي شوند

ا اا ا آ ط ا ا آ ا ا ا ا ا ا ا ا اال بااليي برخوردار هستند اما هنوز امكان استفاده از آنها از نقطه آغاز پرواز هوكارايي
طرحي  رايانه اي از ساختار اين جت سريع السير

اين موتورها به هواپيما كمك مي كنند تا خود را با سرعتي باالتر از سرعت صوت ب
.كيلومتر است 9هاي مسافربري 
به اين سرعت دست پيدا كند مي تواند فاصله ميان لندن ZEHSTزماني كه جت

همچنين فاصله ميان لندن تا سواحل شرقي آمريكا نيز در مدت زماني يك ساعته
.ساعت كاهش داد و سه ساعت و نيمه به سيدني رسيد9هواپيما پيم ي9و ر ي ي ب يم و و ش

پس از كاهش پيدا كردن ارتفاع هواپيما براي فرود، موتورهاي معمولي جت دوباره
اين هواپيما يك كنكورد نيست اما به آن شباهت دارد و ك EADSنوآوري شركت
.شمار مي روند

بر خالف ديگر هواپيماها، اين جت از سوخت زيستي استفاده خواهد كرد و از اين ر
.به شمار آورد

بر اساس گزارش ديلي ميل، با اين همه اين شركت اعالم كرده است ساخت هواپيم
ا ا ا ا ا ا ا ا در حاليكه منتقدان صنعت هوانوردي نيز باور دارند محدوديت تعداد مسافران در ايا



 پژوهش، سال سه از پس دانشمندان شدند تناوبي جدول وارد رسماً جديد صر
 عناصر ترين سنگين عنوان به را عنصر دو اين و تائيد را 116 و 114 عنصر و
 .كردند تناوبي جدول وارد رسما شده ه

رينر از سري يك در سپس.شد اعالم 1999 سال در بار نخستين114عنصر زرييرپسالملرب
 2006 و 2004 سالهاي در روسي و آمريكايي دانشمندان كه اي پيچيده ت

.آمد دست به 116 و 114 عنصر دو وجود بر دال محكمي شواهد دند
 الحاقي كارگروه" گذشته، تحقيقات بازنگري و تكميلي پژوهش سال سه از پس

.كرد تناوبي جدول وارد رسما را عنصر دو اين "عناصر
.اند شده كشف تاكنون كه هستند عناصري ترين سنگين 116 و 114

 98 از كه پلوتونيم اتمهاي به كلسيم هاي هسته پرتاب با شدند موفق شمندان
ل كاآ"اك114اك اًاا"ا  به مستقيما دارد نام " ان كاديوم -آن" را كه114 عنصر است شدهتشكيل

.ورند
 در كه را كوريم اتمهاي " ان هگزيوم -آن " عنوان با 116 عنصر ايجاد براي ن

.دادند برخورد دارند پروتون 20 كه كلسيم هاي هسته با دارند پروتون 98 خود
  ،113 عناصر اين از پيش كميته اين طوريكه به نيست آسان چندان عنصر يك

 اين سوي از عنصر سه اين از يك هيچ اما بود داده قرار بررسي مورد را 118 و
.نشدتائيده ي
 از پيش روسيه درحقيقت .است دشوار بسيار 116 و 114 عناصر نامگذاري ن

 فيزيكدان ،"فليوفف گرگوري" بزرگداشت در "فلروويم" نام كه بود داده شنهاد
.شود برگزيده 116 عنصر براي "مسكوويم" نام و 114 عنصر براي
 نشده تناوبي جدول وارد رسما هنوز عنصر اين .شد كشف 117 عنصر ذشته
 بزرگداشت در و شد تناوبي جدول وارد 2010 سال اوايل 112 عنصر كه رحالي

.شد نامگذاري "كوپرنيكيوم" صورت به ك
ا iگ ااااال4ا9  تائيد براي را راه تناوبي جدول به 116 و 114 عناصر ورود ،io9گزارشس
.كرد خواهد باز 126 و 120

ش شما مي توانيد جهت ارائه تبليغات با شماره  ش
:هاي زير تماس بگيريد

09372438915
09198589389
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 كه شده ماده اي ساخت به موفق بار اولين براي آلماني محقق يك
كاا اا

ساخت ماده اي كه در كسري از ثانيه 
!تغيير حالت مي دهد

.دهدتغييرسرعت به را خوداستحكاممي تواند
 انجام با ثانيه از كسري در مي توان را انتقال اين  ايسنا گزارش به

 مي توان مثال براي.آورد دست به ماده الكتروني ساختار در تغييراتي
.كرد تبديل منعطف ماده اي به را شكننده ماده و نرم به را سخت ماده
 اين مي توان كه است مطلب اين كرده مستثنا را فرآيند اين آنچه
.كرد كنترل الكتريكي سيگنال هاي با را انتقال
همراهيباهامبورگفني دانشگاه مواد دانشمندوايسمولر،جورج رجورج و ي يببوريوو ر

 را پروژه اين چين شنيانگ در فلزات تحقيقات موسسه از دانشمنداني
.كرده است اجرا
 برنامه هاي سوي به را راه كه خود تحقيقات به ساله 51 محقق اين

 »مواد علوم در دستاوردي« عنوان كرد، بازخواهد بسيار متنوع
. است داده

 اجرايي كاربرد از كه فلزي جديد ماده اين درباره كامل توضيحات
االاااال

عنص دو
د وجود

شناخته
عكشف .شده استمنتشرساينس مجله در است،برخورداربااليي

 مواد ساخت به آينده در مثال براي مي تواند تحقيقات اين نتايج
 خودكار طور به كه شود منجر ترميمي خود قابليت با هوشمند
.مي كنند برطرف را خود ايرادهاي
 داد؛ تغيير پخت زمان تنظيم با مي توان را آب پز تخم مرغ يك سختي

 به نمي توان را سفت آب پز تخم مرغ يك :هستند قطعي نتايج برخي اما
موادساختدرمشابهي مسائل .درآورد عسليحالتبهوجههيچ

آزمايشات
دا انجام
پ اكنون
ع كشف
4 عناصر

دانش اين وريبوجيچ وربهيلر
.دارد وجود آلياژها و فلزات مانند ساختاري

 امر اين .مي شود تنظيم توليد طول تمام در يكبار براي مواد ويژگي
 يك مكانيكي ويژگي هاي انتخاب در كه مي كند مجبور را مهندسان

 و شكنندگي با مسلما باالتر استحكام .باشند داشته سازش ماده
.بود خواهد روبرو آسيب برابر در مقاومت كاهش

 و هامبورگ دانشگاه فناوري و مواد فيزيك موسسه رئيس وايسبولر،
ا لكااا ل

پروتون
آو دست

همچنين
خ هسته

تصويب
و115

كارگروه هلمهولتزمركزدرهيبريدي مواد سيستم هايدپارتمانهمچنين
 جالب توجه پيشرفتهاي كه است جايگاهي اين :كرد اظهار گيستاخت

 توليد ماده اي موفقيت با توانستيم ما بار اولين براي .مي پيوندد وقوع به
 تغيير منعطف و نرم و شكننده و محكم حاالت در مي تواند كه كنيم
.دهد رفتار

 خوردگي ساده نسبتا فرآيند از ماده اي چنين ساخت براي دانشمندان
وطالمانندارزشبافلزات معمول طور بهوفلزات.كردنداستفاده

رو ر
همچنين

پيش اين
 روسي
گذ سال
در .است

كوپرنيك
ا ا ورزشبزولوربوزر

 شروع نتيجه در .مي شوند داده قرار اسيدي حالل يك در پالتين
 ماده .مي گيرد شكل فلز در ريز خلل هاي و سوراخ ها خوردگي، فرآيند

 خواهد فرج و خلل از شبكه هايي داراي آمده دست به نانوساختاري
.بود
 اسيد يك يا سالين ساده حالل مانند رسانا ماده يك با سوراخ ها اين

 شكل مايع و فلز از هيبريدي ماده يك زمان آن در و شده اشباع رقيق
ا فخ الكخاگ كگ اكااالك خ

براساس
 عناصر

خواصتركيب،اينباالكتريكي سيگنال يكبرخوردبا.گرفتخواهد
.شد خواهد فعال ثانيه از كسري در تغيير براي ماده اين

 حال در محققان اما نبوده مشخص هنوز تركيب اين خاص كاربردهاي
.هستند آن از موثر استفاده براي راه هايي يافتن

 توليد به انتخابي و خود به خود صورت به مي تواند ماده اين اصل، در
 تمركز نواحي در را خود همچنين و پرداخته الكتريكي سيگنالهاي

ازمي تواندمادهاينمثال براي .ببخشداستحكاممحلي،فشار

١٧

يببمير وينلبر زي
.كند ترميم را آنها حتي يا كرده جلوگيري ترك شكل به آسيب هاي

 خود هدف به دانشمندان دستيابي مسير در بزرگ گامي دستاورد اين
.مي شود محسوب است، باال بسيار كارايي با هوشمند مواد ساخت كه



)قسمت دوم(ــــابي

 خاصي ي شده تعريف مرز هيچ ي دربرگيرنده و اند طويل آنها معناست اين به
 چطور اينكه به بسته بندي طبقه اين ,شوند بندي تقسيم بازتابي سحابي و سيلي

 .شود مي گسيلي خطي طيف ايجاد باعث كه )هيدروژن اغلب ( اند شده يونيزه ي
 ارجاع سحابي در شده يونيزه هيدروژن به پيشرفته شناسي ستاره در HII سمت
 مي بازتاب را نزديك ستارگان نور آن جاي به اما كند نمي توليد مرئي نور جهي

ا طآ اا ل ااگ ا اضشا آ

 به است سفيد كوتوله به شدن تبديل حال در كه كه بزرگي جرم كميستارهز

 صورت به آنها عوض در شوند نمي ديده بازتابشان يا گسيلشان ي واسطهبهآنها
.شوند مي ديده گسيلي هاي بي

 عمدتا گسيل اين هستند فروسرخ امواج در گسيلي منبع صورت به همه آنها اما ,د

 گيري شكل مناطق در كه است گسيلي سحابيمشابه كه گسيليطيفبااست
HII سياره هاي سحابي هر به است شده يونيزه آنها هيدروژن  بيشتر زيرا هستند 

 بود شناسي ستاره اولين بخاطر شده ناميده چنين كه اي سياره سحابي هستند  ه
.ندارد اصال سياره با اي رابطه چ

 و AGB دير حالت بين در  تندي اي ستاره فرگشت طول در مدتي كوتاه ضمني
Aه شدستستا مكاهشخ لج نگ ا هپ circumstellar(ايستا Aاي ستاره پيرامون گسيل جرم كاهش خوش دستستاره ) circumstellar  

.كند مي  PPN حالت به ورود به شروع ستاره
 باد .شود بازتابي سحابي يك به تبديل .دارد گسيل را قويي فروسرخ هاي پرتو كه

 گرايش متقارن محوري سمت به را آن ي چهره و زنند مي ضربه ستاره ي پوسته
 مركز باالي دماي توسط شود مي اي سياره سحابي به به تبديل PPN يك آن در

 ي اندازه به نيز آن از باالتر دماي كه برسد كلوين ي درجه  30000  باالي ماي

 كه برسد پايان به ستاره ي هسته در اي هسته همجوشي كه زماني .برسد خود
 به ره شدن گسترده به شروع ستاره كنند داغ خيلي را ستاره دوباره يا آيند يرون

 تابش بيشتر اگرچه .دهد مي نواختري ابر ي مانده باقي تشكيل گازي ي پوسته ش
 هاي پرتو از نوعي خود راديويي هاي تابش از زيادي مقدار ,اند گرفته سرچشمه 

 گشرد مي سرچشمه كنند مي نوسان مغناطيسي ميدان متن در كه عت
Star Formation:Star Formation:

 .ريزد مي فرو  ستاره گيري شكل منظور به پالسما گوي در مولكولي ابر از گالتري
 شكل به پيشروي عنوان به )GMC( عظيم مولكولي هاي ابر و اي ستاره بين واد

 ستاره گيري شكل ي نظريه .باشد مي نيز آنها سريع محصول عنوان به وهمچنين
بدهد پس حساب اوليه جرم تابع و دودويي هاي ستاره آمار ي

HII Region:
  است داده روي اخيرا اي ستاره گيري شكل آن در كه استخفيفيهاش

Synchrotron:
 سازي همگام مسافر ذرات از يي پرتو يك با  دقت به الكتريكي ميدان يك و سي

 وكسلر والدمير به ساخت منتشر را نظر اين كه نفري اولين اينكه افتخار البته .د

استالغويوفنمشكالتقطعاوباشدنماشكالز قصدكهعزيزانازدا  قصد كه عزيزاني از داراست را لغويي و فني مشكالت قطعا و باشد نمياشكالز
بفرستند م

سحــــــ
پراكنده سحابي
اندبازتابسحابازاينمونههاستارهنزديكيپراكندههايسحاب  اندبازتابيسحابيازاينمونههاستاره نزديك ي پراكندههايسحابي
ب كه شوند وصف پراكنده سحابي عنوان به توانند مي ها سحابي بيشتر

گس سحابي به كه است ممكن ها سحابي اين مرئي نور حالت در .نيستند
گازهاي شامل گسيلي ي ها سحابي.است شده ساخته شوند مي ديده آنها
HII نام به اغلب گسيلي هاي سحابي اين Region قس شوند مي ناميده
توج قابل مقادير بازتابي سحابي ,گسيلي سحابي مقابل در .شود مي داده
.كند

كاا ااكااشا آا

١٨

ازكهگازييپوستهازكهاستسحابي, اي سياره سحابي:ايسيارهسحابي

آاما,هستندپراكندههايسحابيشبيه تاريك هاي سحابي
سحاب جلوي در يا دست دور هاي ستاره جلوي در سياه ابري

شوند مي ظاهر نوري امواج در متفاوتي صورت به ها سحابي اين اگرچه
باشد مي ها سحابي وجود در گردوغبار وجود خاطر به

اگسيليسحابيواقعدرسحابياين.گردد مي تشكيلشودميپرتاببيرون
Star( ستاره formation (آنها فني لحاظ از . شود مي يافت I Region

ستاره گيري شكل ي ناحيه در  گسيلي هاي سحابي از تر فشرده و چگالتر اي
هيچ اگرچه است سياره ي صفحه مشابه كرد فكر كه كرد مشاهده را شئ اين كه

)PPN ( اي سياره تك سحابي
ض ي حادثه در كه است فضايي شئ يك ) PPN ( ابتدايي اي سياره سحابي
هسحابحالت ا حايس د)PN(باالدش دج لددا AGBحالتط AGBحالتطولدر.داردوجود)PN( باال در مشروح ايسيارهسحابيحالت

س رود مي پايان به رو حالت اين كه زماني .شود مي هيدروژن گاز از اي پوسته )
  PPN ك شود مي آن موجب و , گيرد مي انرژي مركزي ي ستاره ي بوسيله

پ به اند ستاره مركز در كه اي ستاره )collaminated( ي همپوشاننده هاي
د كه دقيقي ي نقطه .كند مي توليد را مولكولي سريع ابر كه زماني ,دهند مي

دم به ستاره مركز كه زماني تا دارد وجود PPN حالت .شود مي تعريف ستاره
.استكافي آن پيرامون گاز كردنيونيزهبرايكافي
ابرنواخترييماندهباقي
زندگي پايان به جرم پر ي ستاره يك كه شود مي ايجاد زماني ابرنواختر يك

بي به دوباره خواه داخل به رونده فر هاي گاز .ريزد مي فرو خود نيزدر همزمان
گسترش .شود منفجر ستاره شود مي باعث همين بنابراين كند مي هسته بيرون
شده يونيزه هاي گاز از خود ابرنواختري ي باقيمانده از X پرتوي و نوري هاي
سرع پر هاي الكترون از تابش اين .هستند سينكروترون تابش نام به گرمايي غير

Star يا ستاره گيري شكل Formation چگ قسمت آن در كه است فرايندي
مو ي مطالعه مشمول ستاره گيري شكل شناسي ستاره از اي شاخه عنوان به

و  اي سياره گيري شكل و جوان اي ستاره اجرام ي مطالعه و اي ستاره گيري
براي بايد همچنين و ,نمايد مي محاسبه را ها ستاره تك گيري شكل  خوبي به

HIIيك Regionتابشازايشدهيونيزهگازواستگاز از عظيم ابري يك

مغناطيس ميدان يك آن در كه است ذرات ي دهنده شتاب نوعي سينكتروترون
شد درك اوليفات ماركوس سر توسط بار اولين سينكروترون پروتون .اند شده
 شد ساخته ميالن مك ادوين ي بوسيله الكترون ساز همگام اولين و رسيد

داودي دانيال :مترجم
پديا ويكي جهاني دانشنامه:منبع

مهايخوانندهازتشكبا جمهاينپديكايماهنامهمحت اخالبندهيت اخاليبندهيترجمهاينپديكاي ماهنامه محترم هايخوانندهازتشكربا
پيام زير آدرس به من ي رايانامه به خواهشمندم دارند را بنده مشكالت به اشاره
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 را ماده ضد جهان در بار

 خبرساز فعاليتهاي ذشته
 رمز" كتاب خالق "راون
ال اط  زماني مدتترينطوالني

 ديدار پاپ با سرن رئيس
 گفته سخن هيگز بوزون

 اما بياندازند دام به را ماده
شدن نابود حال در شده رها هيدروژن ضد هزار پنج يعنيدقيقه،16 يي جي رپ ز

 خلق مغناطيسي بطري"
 در را هيدروژن ضد و شته
 مي است، داشته حضور ش
 تحقيقات در تواند مي ن

 دن "شياطين و ها فرشته" كتاب در ماده ضد
 اين در زيرا دارند عهده به مهمي نقش براون

 را ماده اين حاوي بطري يك سري انجمني داستان
 عليه آن مخرب قدرت از بتواند تا ربايد مي سرن از

 مي ماده ضد از گرم نيم تنها .كند استفاده انسانها
 به هيروشيما انفجار برابر 20 تخريبي قدرت تواند
د دج ا اب ندانا ندباندانش تادا  تا دارند باور سرن دانشمندان اما بياورد وجود

 سال ميليارد چندين دانش از نقطه اين به رسيدن
.دارد وجود فاصله
 جهان رازهاي آميزترين اسرار از يكي ماده ضد

 ماده ضد و ماده بزرگ، انفجار در زيرا است هستي
 از اما شدند، مي خلق مشابه اي اندازه به بايد

 مي نابودي به را يكديگر ماده و ماده ضد كه آنجايي
 در خالص نور جز به چيزي نبايد اكنون كشانند،
.ماند مي باقي جهان

 از ماده ضد تنها رسد مي نظر به اكنون همه اين با
 جاي بر ماده كه حالي در است شده پنهان ديد
 جهان گمشده نيمه شكل اين به و است باقي خود

 مانده باقي ناشناخته انسان ديد در همچنان هستي
ت نازا ندانا دندتالشدانش ندتاك ا د  دريابند تا كردند تالش دانشمندان رو اين از .است
 فيزيك معمول قوانين فرمان تحت هيدروژن ضد آيا

 مي بايد آن از پيش اما نه،  يا گيرد مي قرار ماده
 نابود از كافي مدتي براي را ماده ضد اين توانستند

.دادند مي نجات ماده توسط شدن ند
 .كنند خلق را هيدروژن ضد اتمهاي خالء اتاقك در پوزيترون و پروتون ضد تركيب
اضدغناطها تات ان ژضدت د داهازكندفظاه  دام به از پس .كند حفظ را هيدروژن ضد توانست اتمها ضد مغناطيسيهايي
 كنند رديابي ماده، توسط آنها نابودي براي زمينه آوردن فراهم و مغناطيسي يدان

 جهان كاتوليكهاي رهبر شانزدهم، بنديكت پاپ با دارد، عهده به را هادرون بزرگ
 شهرت"خدا ذرات" به بودن ناشناخته و بودن فرار دليل به كه هيگز بوزون ذرات

 سازي شبيه با دارد قصد زميني زير دهنده برخورد اين رو اين از بيابند،راهستي
.اند نبوده آميز موفقيت ندان

 كه ذراتي است هيگز بوزون ذرات اين از يكي كه كنند، پيدا دست هستي جهان ده

 و نيوزيلند هاي لرزه زمين اصلي عامل را آزمايشها اين حتي و باشند خطرناك ند
.است نداده انجام را بوده آن انجام به مشغول سال اردها
فهاذاه اندتادشتاقافال تتت تد

w w w . p e d i k a . i r
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 تري درست تصور بتواند تا بوده مشتاق بسيار فالسفه و جهان مذهبيرهبرانهمه
.كرد اعالم بخش رضايت بسيار را پاپ با خود ت

افتاد دام به دقيقه16 ضدماده
اولين براي توانستند سرن، به متعلق هادرون بزرگ دهنده برخورد در دانشمندان

 .بياندازند دام به دقيقه 16 براي
گذ روز هادرون بزرگ دهنده برخورد در دانشمندان مهر، خبرگزاري گزارش به

بر دن" جنجالي كتاب در كه ماده ضد اند توانسته آنها اند، داده انجام زيادي
االا"ا طق16اافك طدقيقه،16مدتبهرااستشدهمعرفي جمعي كشتارسالحعنوانبه"داوينچي
ر ديگر سويي از و كنند حفظ رسيده، ثبت به جهان در ماده ضد حفظ براي كه

يافتن براي فعاليتها و هستي جهان منشاء درباره آن در كه داشته اي محرمانه
.است

بطري در ماده ضد كردن محبوس
ما ضد بودند توانسته نيز گذشته سال هادرون بزرگ دهنده برخورد در دانشمندان

6مدتبهراهيدروژنمادهضداندشده موفق اكنون اماثانيه،ازكسريبرايتنها يه قونيزريبر روژنو بري
.كنند حفظ و انداخته دام به پيشين زمان مدت از بيشتر برابر

آلفا" نام به آزمايش يك طي چگونه كه اند داده توضيح خود گزارش در محققان
داش نگاه معلق بطري هاي ديواره از فاصله با را اتم ضد است توانسته كه اند كرده
آزمايش اين در كه سرن محققان از "فوجيوارا ماكوتو" پروفسور .كند ذخيره خود
زمان مدت اين كنيم، حفظ ثانيه هزار حدودا براي را ماده ضد توانستيم ما :گويد
.كند ايجاد بزرگي تحول ماده ضد

كنن محبوس دقيقه 16 براي را هيدروژن ضد توانستند سرن در دانشمندان
ت واسطه به آلفا پروژه در توانستند دانشمندان شكل اين به نيچر، گزارش اساس بر
ا ندات ا تدادخغناططكدف تفاداكها ژگازا ويژگيازاستفادهباكهاستدادهرخ مغناطيسي بطرييكدرفراينداينتمامي

مي كردن خاموش با را اتمها ضد توانستند محققان بطري، اين در ماده ضد افتادن
.آمد وجود به نوري پرتوهاي فرايند اين در زيرا

جهان كاتوليكهاي رهبر با سرن مالقات
ب دهنده برخورد هدايت كه سازماني سرن، كل مدير "هيور رالف" ديگر سويي از

ذ يافتن براي كه تالشهايي درباره وي با مالقات اين در تا داشت محرمانه مالقاتي
.كندگفتگودارند، ور

هجهانمنشاءآزمايشهاييانجامباتا است تالش در هادرونبزرگدهندهبرخورد
چن كنون تا كه تالشهايي بياورند، دست به را پديده اين از هايي نشانه بزرگ انفجار

سازند ذرات ترين بنيادي به بزرگ دستگاه اين از استفاده با تالشند در دانشمندان
.شود مي شناخته هستي جهان در جرم عامل

توانن مي آزمايشها اين كردند اعالم حاضران از برخي پاپ، با سرن رئيس جلسه در
ميليا براي جهان آنچه جز به را كاري سرن گويد مي "هيور" اما كردند، اعالم ژاپن

ا شا افگزا تدتلگ دنش الااخ دا اكااك

١٩

هباهمكاريبرايكرداعالمپاپباخود نشست در هيورتلگراف،گزارشاساسبر
نشست نهايت در وي .بياورد دست به را داشته وجود هستي جهان از پيش آنچه از
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)جواد دهقاني: عكاس(خرداد 26و بامداد  2
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.ه هستند

اين ديگه آخرش
 سياسي فالگير با كه ماه مجله از بشنويد حاال

 وسوالهاي داده ترتيب اي ،مصاحبه شده دستگير
 اون كه بخش اين به لطفا.است پرسيده او از جالبيي،برنده ي يك

 توجه كرده صحبت ،اسي من دوست مورد در فالگير
 هيچ و است وماهري قهار درماني انرژي اسي(:كنيد
 را انسانها درون تواند نمي اون ي اندازه به كس

  به زار يه از مرغ تخم چرا .كند درك و بخواند
 همه و است شده برابر وچند رسيده تومان250

مخافتاندازند،ميراهوبيداددادوهستندمعترض

.ستفاده كني

.مايش گذاشت

 مخافت اندازند، مي راه وبيداد داد و هستند معترض
 نمي اعتراض كس هيچ آخر در اما كنند مي
 مي دعا ليتان و كرج سد در كه باشيد مطمئن.كند

)...بند دهان ريزند،دعاي
 خاطر به بودم،پس كرده شك هم من،خودم-1

 عنوان به من.كنه نمي اعتراض هيچكس كه همينه
 اطالع تا كه كنم مي اعالم رسما آينده دفتر رئيس

آ يش
.مي پرسم

خيلي خوبه،خيلي
...خريدن

ت تماس تلفني

 و نكنيد استفاده خودتان منزل شرب آب ازثانوي
 هم معدني آب اگرچه.كنيد خريداري معدني آب

 خالص معدني آب و ميشه محسوب شرب آب همون
.عقله شرط احتياط ولي نداريم

 دنيا در واقعا.بحران از پيش مديريت ميگن اين به-2
 ضد المللي بين كنفرانس يه ميگم نظيره،من بي

بهجهانكشورهايازوكنيمبرگزاراعتراض
ي هست؟خوشمزه؟

.ت پيدا كرده

.ش
جواب چي شد؟؟

 به جهان كشورهاي از و كنيم برگزار اعتراض
 و كنيم دعوت...و فرانسه،ليبي بحرين يمن، خصوص
 را حقيقت كه شود مي چگونه كه بديم ياد بهشون

 بيت نكنيم، عمل قانون براساس نگوييم، مردم به
 و كنيم تبديل خود براي حالل روزي به را المال
 كه حالي در و كنيم ضابطه جايگزين را رابطه

.نكند اعتراض هيچكس
آ ده،كدام گزينه؟

.يدم
؟

همه چي آرومه ،ما چقدر خوشبختيم    :شعار كنفرانس

    عزيزان شما ي همه بر درود
 ي شماره )نقد حبه يه( به كه كساني همه از بايد جا اين در

 سياست با هم اي عده البته .داشتند،تشكركنم لطف بنده و قبل
 ما به را خوبي و سازنده انتقادات و بودند مخالف بخش اين

 عده اما .گزاريم وسپاس ممنون هم عده اين از كه كردند منتقل
رادارند،مامشكلنقدمسئله با اساساً كه دوستانازقليليي

ه نقد

كنمميفكرمن.دادندقرار خود احترامي بيواهانتمورد
 هنگام در چه نيفتاده،اگر جا هنوز ما كشور در نقد ي مسئله

 معتقديم ما ي دوربين،همه مقابل در يا و يكديگر با رويارويي
 خطاهاي و ها لغزش از را ما و ماست ي آينده راه چراغ نقد كه

 توهين را نقدي گونه هر عمل در ،اما سازد مي آگاه رو پيش
 ي همه برابر در ما موضع  انتها در. دانيم مي متهم را ومنتقد

استها،سكوتتوهينوهااحترامب

یه حبه
٢۴

 .است ها،سكوت توهين وهااحتراميبي
...............وحدت بخش الهام سكوت

سپرده گوشت گوسفند
رتماشاچيان حاضر در استوديو مسابقه در حال تشويق شركت كننده ويق ل ر ب يو و ر ر ن چي

خب،رسيديم به آخرين سوال ،اگر اين سوال رو درست جواب بدي:مجري
گوسفند ميشي آماده اي؟

بله:شركت كننده
سوال رو مي خونم كدام گزينه به نفع شماست؟:مجري

سپرده گوشت گوسفند )1
گذاشتن پول زير فرش ) 2

ا3 ا ق ا ا ل پول رو در اختيار همسر قراردادن) 3
ارتقاي مدل ماشين) 4

حواست رو جمع كن،تو سه تا فرصت داري كه ميتوني از اونها اس:مجري
ميتونم ازيكي از حاضرين بپرسم؟:شركت كننده

بله،كدام شخص رو انتخاب مي كني؟: مجري
...همسر مهربانم كه:شركت كننده

بناگهان چشم او به مادرش افتاد،مادرش يكي ازاون چشم غره ها را به نم ر ر م چ ون ز ي ي رش رش ب و م چ ن ه
همسرمهربانم كه قيمت دستش نيست پس از مادرم م:شركت كننده

كه اشتباه محضه،من فكر مي كنم گزينه ي آخر بهتره،خ 3گزينه ي :مادر
همين صغري خانوم،همسايه باالييمون يه ماشين خ. كالس داره 

خيل ممنون،متاسفانه وقتمون خيلي كمه،عزيزم ميخواي از فرصت:مجري
استفاده كني؟
بله:شركت كننده

ال ط ك شهروند عزيزي كه پشت خط هستن،سالم:مجري
سالم،در جواب به اين سوال بايد بگم كه اصال گوشت گوسفند چي:شهروند 

آقا بخدا ما اينقدر فالن غذا رو خورديم كه پسرم به اسمش حساسيت
چه غذايي منظورتونه؟:مجري

همين كه شبيه رشته است و سويا هم مي ريزند توش:شهروند
ماكاروني منظوتونه؟؟ الو؟ الو؟ فكر كنم حال پسرشون بد شد،خب ج:مجري

يه راهنمايي كنين؟:شركت كننده ينر يي ر ي
نمودار قيمت گوشت گوسفند يك نمودار صعوديه،ديگه وقتي نموند:مجري

.شك دارم 4و2بين گزينه :شركت كننده
وقت تمام شد،چي شد آخرش؟:مجري

1گزينه :شركت كننده
اسم بانك واردات رو هم بگي من دو تا گوسفند بهت مي:مجري

بانك واردات؟..بان..ب... خيلي سوال سختيه،:شركت كننده
آف آفرين،درود بر تو:مجري

صداي تشويق تماشاچيان
با اين دو گوسفند چيكار ميكني؟:مجري

.......امشب مي زنيم تو رگ:شركت كننده



w w w . p e d i k a . i r
٢٢۵



٢۶



w w w . p e d i k a . i r
٢٢٧



!!مـــعروــــــف دنــیـــــــا
)قاش و مخترع ايتاليايي 

)بازيگر و كارگردان انگليسي آمريكايي ( چارلي چاپلين 

پنج چپ دست معروف جهان

)آهنگساز آلماني ( باخ 

T O
ويكتوريا

)ملكه انگلستان ( 
سال 64

دشاهي
عمر

تشان
 بود

جرج دوم     
)پادشاه فرانسه ( 

سال 60

سوم
)  گلستان

ال

چارلز ديكنز 
) داستان نويس بريتانيايي ( 

145

*

.بهره هوشي دارند ، نابغه به حساب مي آيند  125فرادي كه باالتر از 

ته     
)  لماني

145) اخترشناس و رياضيدان ايتاليايي ( گاليله 1
*

*

*صيت سرشناس تاريخ

پــنــــــــج هـــای م 5
نق( لئوناردو داوينچي 

)بازيگر آمريكايي ( كيم نوواك 

٢٨

)نقاش ايتاليايي ( ميكل آنژ 

O P
لويي پانزدهم     

)  پادشاه فرانسه ( 
سال 72

پنج پاد
كه ع
حكومت
زياد

لويي شانزدهم    
)  پادشاه فرانسه ( 

سال 59

س هنري
پادشاه انگل( 

سا 56

ناپلئون
) امپراطور فرانسه (  

140

*

است و اف115تا85توضيح اينكه بهره هوشي افراد معمولي مابين-

گوت
شاعر آل( 

85 150) آهنگساز اتريشي ( موتزارت 

*
*

بهره هوشي پنج شخص *



خواستگاري،شايد بريم ب
.جاش سر

زن معتاد پسر اين به

.ميديم ش
به .مياد خيارباكمبزه

روزيه؟ چه امروز مگه چرا؟-
نيكومرام؟ پيش بري قرارنيست مگه-
برم؟ ميگي تو يعني-
 و هليا خاطر به اصال ، برو من بخاطر.برو آره-

اش آينده
رببز يه برم من تا كن آماده رو من صبحانه فعال .باشه- بيي

چيه دهنش
ميرفت سريع و خونه مد
بيدار شب،مادرش اون.د

يبرمننرونبالب
بگيرم دوش

قربان چشم-
 راه خونه از و رسيد خودش به حسابي شهاب
 رسيد نيكو آموزشگاه ورودي در به وقتي.افتاد

 خودش تحصيل دوران ياد ناخودآگاه
 اومد سرش به كه بالهايي تمام نميخواست.افتاد

گاااا آ
دجوري

برم قربونت 
.ندارم ل

پيش هفتهكوچهسر

 به مستقيم و شد آموزشگاه وارد .بياره ياد به رو
.زد در .رفت مديريت اتاق طرف

.بفرماييد بله؟-
استاد سالم-

 نميكرد فكر .بود خورده جا بدجوري نيكومرام
.كنه قبول رو پيشنهادش شهاب

چطوري؟پسرم،سالم- پيشوچر
زندگيش ونه

باشه رسيده هم
كه گفتم خوبه ميري؟ ه

باال آستينهامو برات منم

چطوري؟ پسرم، سالم
خوبين؟ شما ممنون،-
 گفتي ديشب .درد تا هزار و پيري ، نيستم بد من-
 خوبه؟ حالش ، داري ساله 6 دختر يه
خوبه اونم-
چطوره؟ ناهيد-
ميرسونه سالم-

.بگه يد
مادر ميده زن من به كي

عزيزم ت

مسافركشيه؟ اصليت كار ، ببينم-
بله-
چطوره؟ اقتصاديت وضع-
 رو آدم كمر گروني ولي .ميگذره نيست، بد-

ميشكونه
 خدا رقميه يك تورم نرخ كه اآلن گروني؟ كدوم-
.شكررو

اي؟
نيست شتن

كي حاال .برم تو انداخته

:ت

  .شكر رو
آره؟ .موجوده هم مداركش حتما -

 تعارفات و صحبتها از بعد و خنديدند دو هر
:گفت استاد روزمره،

بخوني؟ درس ميخواي كردي؟ فكرهاتو-
اجازتون با بله،-
جوره همه .ميكنم كمكت منم-

م
ناهيد خود و شهاب مادر

رضايت هم ناهيد خانواده
ماه هفت به.كردندزدواج

دارين لطف-
 چند و نوشت درسي برنامه يه شهاب، براي استاد

.داد بهش كتاب تا
.كن اجرا حتما هم رو برنامه و بخون رو اينا-
چشم-
بگو خودم به داشتي مشكلي اگر-
استادممنون- واج تبرز

.كرد ترك رو ش
بعد ميكردو كار كارخونه

نيرو،مجبور تعديل خاطر
هم بعد به موقع اون

.شد بيدار خواب از شهاب

استاد ممنون
ميشه الزمت باشه، پيشت هم پول اين راستي-
استاد نه-
بگير يعني بگير پسر،ميگم نكن تعارف-

 به برگشت راه توي.بود خوشحال خيلي شهاب
 هم رو هليا و ناهيد كه خريد وسيله سري يه خونه
.كنه شريك خوشحاليش توي
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نكردي؟بيدارمحه،چرا
.خوابي

...منتظر باشيد

عقبگرد داستان
سوم قسمت                            

و بود نشسته پارك توي نيمكت روي شهاب
باد بر كه آرزوهاش و لعنتي آزمون اون به داشت
26يا25 حدودا جوون يه.ميكردبود،فكررفته

شهاب براي ميگم من آقا-
سر بياد عقلش و بگيره زن
عاقلي آدم كدوم آخه-

ها؟ ميده؟
تركش آقا، ميديم تركش-
ميادبهارنميربزك- رر ربو يوجوونيي

كوتاه قد.نگفت چيزي اولش .نشست كنارش ساله
يه شهاب.داشت رنگ سياه صورتي و خميده و

كرده جور و جمع رو خودش و بود ترسيده خورده
.بود

داري؟ آتيش داداش،-
نيستم اهلش من نه،-

ا اكا

ريربز يبه
.خانوم باش خيال همين

بهش بگم بذار-
مزه ببين بگو،اصال باشه-

ميو ديروقت شبها شهاب
ميخوابيد و اتاقش توي

.بود مونده
غرقبدجوري هات كشتيداداش؟شدهچي-

شده
نيست نه،چيزي-
حالت كه فهميدم كيلومتري دو فاصله از من-

.س گرفته بدجوري
من براي زندگي ديگه دادم دست از آرزوهامو من-

.شدهتموم

پسرم؟شهاب،اومدي-
بد مياد خوابم مامان، آره-
دارم كار باهات لحظه يه-
حال اآلن .فردا واسه بذار-
شهاب لحظه يه-
شده؟ چي-
بقال،آقاحميدپسر- .شدهتموم

راهي يه مشكلي هر واسه هميشه داداش؟ چرا-
داداش؟ چيه اسمت .هست

چي؟ شما شهاب،-
شما،ياسر كوچيك-

و زمين بين فرق ياسر،مثل و شهاب بين تفاوت
و پوشيدن زدن،لباس حرف طرز .بود آسمون

ر ليپ ب
خو سر رفت و كرد ازدواج

خب-
ه 18 به سنش نكنم فكر-
حاشيه چرا مامان، خب-

ندارم حوصله و حال
م كه چيه نظرت باشه،-

.بود متفاوتهمباكامالتفكراتشون
من .داره اي چاره يه مشكلي هر ياسر،گفتي آقا-

من مشكل براي .كردم تعريف برا رو چي همه كه
چي؟

بهت چيزي يه ميخواي نيست؟ داداش،چرا آره-
بكني؟ دل و بشي رها چي همه از كه بدم

ميتوني؟واقعاچي؟-

خوبه؟بزنم؟
باي چي نميدونست شهاب

ك آخه اآلن؟ من؟ براي-
من؟

واست ميكنم پيدا ميگردم-
نه -
نه؟چي- ميتوني؟واقعاچي؟

اگر .مجانيه اول دفعه كن اراده فقط تو آره،-
.باشه حواست .بكني خرج بايد اومد خوشت

هست؟ چي حاال-
به داد و آورد در جيبش از كوچيك بسته يه ياسر

بوي يه .نبود شكر اما بود شكر شبيه شهاب،خيلي
.داشت خاصي

نه؟چي
بگردي نميخواد-
نميخو يعني چي؟ يعني-
گش به نيازي ميگم ، چرا-
گل صورت قربون الهي-

هست؟
گفت آرام صداي با شهاب

كنم؟چيكاربايداينو-
آن از بايد چگونه كه داد توضيح شهاب براي ياسر

كه بود پرت حواسش اينقدر شهاب .كند استفاده
رخ حال در اتفاقاتي چه اطرافش در نميدونست

.بود دادن
تبديل ياسر دائمي مشتري به شهاب يواش يواش
نميمادرش و پدر.نشدقبولهمكنكور.شد

ناهيد-
باال؟ همين ناهيد؟ كي؟-
آره-
ميزنم حرف باهاشون من-

اصرارهاي از بعد خالصه،
نميومد،خ بدش خيلي كه

ازهمبادوآنودادند ربولمور ميرشوپ
مادرش كه روز يك تا.بكنند چه بايد كه دونستند
.كنه صحبت شهاب پدر با كه گرفت تصميم

پيدا شهاب مشكل واسه حل راه يه من  آقا،-
.كردم

از خودشو نميتونه طنابي هيچ با ديگه پسر اون -
بيرون بكشه منجالب اين

ازمبوآنوا
اعتيادش شهاب كه نرسيد

يه توي شهاب مدتي يه
به كار سال سه،چهار از
از.شد اونجا ترك به

.اآلن تا كرده مسافركشي
ش .بود صبح هشت ساعت

٢٩

بده نظر شمابعد،بگممنبذار-
راهي؟ چه بفرماييد،-

صبحهشتناهيد،ساعت-
بخو بيشتر رو امروز گفتم-
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 ميشد موازي هاي جهان ي تجربه به منجر كه داشت وجود اوان در ماورايي
 و خاطرات از خاص لحضاتي در متفاوت تصميمات كردن اختيار از ناشي كه

 اين گزينش و است شمار بي انسانها زندگي در لحضات اين.بود او زندگي
.داشت تمثيلي حالت تنها روايي لحاظ به لحظه چند
 فرويد هاي ديدگاه و روانكاوي هاي نظريه مبناي بر توان مي را اي پروانه اثر
ز لن دتحل ادثكك دآگاضدگذشتهتلخح ااندناخ ا  اما ماند، مي ناخودآگاه ضمير در گذشته تلخ حوادث سركوب .كردتحليلنيز

 يا افسردگي ، رنجوري روان شكلهاي به آينده در و شود نمي فراموش
 به هيپنوتيزم و روانكاوري .كند مي بروز رفتاري هاي نابساماني و پرخاشگري

.است ديدگاه همين بر مبتني درماني هاي شيوه عنوان
 و تلخ خاطره به وقتي كند مي هيپنوتيزم را او روانپزشك دكتر كه سكانسي در
 مي انفجار نقطه به فرزند و مادر آن اتومبيل شدن نزديك و انفجار آور رنج

 اي نقطه اين نگويد، سخني آن درباره و كندمقاومت كوشد مياوانرسد،
 انسان كه اي مرحله .گويند مي خودسانسوري مرحله آن به روانكاوانكهاست
 ولي رود؛ طفره آن بيان از شكلي به و كند سركوب يا فراموش را آن كوشد مي

 از فرد ناخودآگاه ضمير و ذهن آزادسازي به نقطه اين سازي شفاف با روانكاو
 پدر بيماري البته افتد؛ مي اتفاق درمان و رهايي و كند مي كمك تكانه آن
 برد مي سر به رواني آسايشگاه يك در جيسون .گرفت ناديده نبايد نيز را اوان

 نداشتن امنيت .كشد مي رنج آور عذاب و تلخ خاطره يك از نيز او گويي و
نازناشان اطا ت انايعاطفا تا نض ادانغ كندا  كند مي ايجاد رواني بغرنج وضعيت اوان براي عاطفي ارتباط اين ازناشيرواني
 از هايي نشانه گذارد، مي عميقي تاثير وي هاي پريشي روان و فراموشي در و

 كه اي نقاشي ، دريافت اوان نقاشي در توان مي را دروني هاي درگيري اين
 قتل به همواره او گويي و كند مي بازنمايي وي در را اديپ عقده و پدر از نفرت
.است انديشيده مي پدر
 داستان و تكنيكي هاي جذابيت از ساختاري نظر از گرچه ، اي پروانه اثر

 شفافي و عريان نظري و فلسفي پشتوانه ازاما ؛ است برخوردارپردازي
 نمي آشوب نظريه به شناسانه هستي و ايدئولوژيكي نظر از و نيستبرخوردار

 فيلم صوري فرم و پردازي داستان در بيشتر ديدگاه اين از او تاثير و پردازد
.خويش ادعاي از فلسفي دفاع تا شود مي استفاده

 روانكاوانه اي شيوه به آن اي پروانه اثر و خويش وضعيت از رهايي براي اوان
 گويد؛ مي او به روانپزشك دكتر كه افتد مي زماني اتفاق اين .كند مي عمل

 است تصوراتي ، اوست ناخودآگاه ضمير از نمادي خود كه خاطراتي دفترچه
تاختهاذهنكه تا داق انندا شاكهاتفاقه افتادد  افتاده پدرش براي كه اتفاقي همان ندارد، واقعيت و است ساختهاوذهنكه
 و نداشت واقعي وجود كه زد مي حرف عكس آلبوم از هميشه نيز پدرش بود،

 شبيه »زيبا ذهن« فيلم به اي پروانه اثر معني اين در .بود وي توهمات ساخته
 ها رنجوري روان اين همه رسد مي نتيجه اين به داستان قهرمان كه شود مي

.است بوده وي خيالي ذهن ساخته و توهمات از ناشي
 در را خاطراتش هاي دفترچه و برد مي پي خود شيزوفرني حاالت به نيز اوان
 به احتياج و هستم خودم من گويد مي و بردمي بين از و سوزاندميآتش
 .است نيازمند آن فهم به سخت امروزي معاصرانسان كه حقيقتي.ندارمآنها

 باشند، واقعيت ساخته بر كه آن از بيش ما روحي حاالت و تصورات بيشتر
 و شود مي ساخته ما خياالت در كه است غيرواقعي ذهني تصورات از ناشي

 مي يادگار به ما روح بر )اوان بدن روي سيگار جاي( گذشته از زخمي همچون
.دهد مي رنجمان و ماند
 مي ايجاد عام مخاطب براي زيادي رواني درگيري فيلم كه بگويم بايد آخر در

لكهكند تتقدقا نا لنقكاختكنادا تف نا شكد  شك بدون .است فيلم نقص كم ساخت كنار دراين و است تقدير قابلكهكند
 قصد فيلم فلسفي حتي و روانشناختي هاي جنبه در فيلمنامه نويسندگان
 ايجاد به بيشتر و اند نداشته را انسان مند زمان حيات مسايل به پاسخگويي

 نظر مد را انسان حيات در موجود مختلف هاي امكان بررسي و ها پرسش
 گي تازه سينما دنياي در مخصوصا سرنوشت موضوع به پرداختن .اند داشته
.است هنري اثر هر جذابيت عوامل از موضوع به تازه رويكرد اما ندارد،

 روزانه اتفاقات,جهان,سرنوشت به نسبت متفاوتديد يك فيلم ايننهايتدر

w w w . p e d i k a . i r
٣١

م
.داد خواهد شما به …و

:فيلمخالصه
با شدن مواجه بهنگام سالگي 7 از كه است ساله 20 جوان يك ، تربورن اوان

دوستان و او زيرا شده مي بيهوشي و غش دچار عصبي باالي فشارهاي
گرفته قرار جنسي سواستفاده مورد منحرف فرد يك سوي از بارها همسالش

را اش روزانه خاطرات كه كند مي توصيه او به پزشك روان دكتر يك . اند
روي تمركز با كه يابد مي در يكروز و كند مي عمل توصيه اين به او . بنويسد

ن شتها اندهان انهت ددگذشتهز شداگ ازگشتدتاك بازگشتدرتاكوشدمياو.برگردد گذشته زمان بهتواندميهانوشتهاين
وضعيت طريق اين از شايد تا كند ايجاد حوادث روند در را تغييراتي گذشته به

مردن از ، گذشته در تغيير با كوشد مي او مثال براي يابد بهبود وي كنوني
آوردن بوجود برغم كه يابد مي در بار هر اما . نمايد جلوگيري دخترش دوست

بوجود پاياني نتيجه در اي عمده تغيير نيست قادر ، حوادث روند در تغييراتي
.آورد
م:فيلمنقد

مكيجاناتانوبروساريككارگرداني به 2004 محصول»ايپروانهاثر«
به نيوتني نظريه مقابل در كه است شده بنا »آشوب نظريه« بر مبتني گروبر

روابط و هستي هاي پديده تبيين در معلول و علت ميان خطي روابط رد
نظام در را ساختارشكني و پيچيدگي ، نظمي بي نوعي و پردازد مي انساني
پيش قابل جهان فيزيكي نظام در چيز هيچ است معتقد و پذيرد مي هستي
.نيست بيني

شنايدايانهاث نهناظاد ته كتغكهنا دك دركوچكتغييركهمعناستهمين به ناظر ماديش معنايدر،ايپروانهاثر
و اساسي تغييرات به است ممكن آدمي فكري ساحت و خاطرات و ذهن

داستان از علمي اي استعاره واقع در فيلم عنوان .بينجامد واقع عالم در بنيادي
كه جايي .دهد مي نشان را خود وضوح به نيز فيلم ابتداي تيتراژ در كه است
براي استعاره اين از تا نشيند مي آدمي مغز دروني شكل در پروانه زدن بال

كه است اوان زندگي داستان ، اي پروانه اثر .شود استفاده آشوب نظريه تبيين
باويواقعدر.افتدمياتفاقآينده به سفر و گذشتهخاطراتبهبازگشتدر

كندميتجربهراآيندهازمختلفي شكلهاي گذشته وقايعوخاطراتبازسازي
بازسازي اين .شود مي ديگري انسان گويي تجريبات اين از يك هر در و

و مادر شدن كشته و انفجار خاطره .دهد مي روي خاطره 3 درباره گذشته
به مربوط خاطرات نيز سومي و سگ سوزاندن خاطره ، دوم ، كودكش
.است اش عالقه مورد دختر ، كيلي پدر ساختن فيلم و زيرزمين

، شده بدل قدرتمندي هاي ضربه به اوان ناخودآگاه ضمير در كه حادثه 3 اين
ا تت تااتشخ اختاثت تاق ا .استدادهقرارخودتاثيرتحت را او هويتوشخصيتتمام

به رسيدن و كيلي به عشق ، هاست بازسازي اين اصلي علت و انگيزه آنچه
پايان در و رسد نمي كيلي به خاطرات بازسازي اين از يك هر در اوان.اوست
خاطرات جايي جابه با كوشد مي او .يابد مي ادامه فراق اين همچنان نيز فيلم

اين نهايت در اما دهد؛ تغيير خويش نفع به را شرايط آن دوباره چيدمان و
اين از يك هر در اوان شخصيت .كرد مي تحميل وي بر را خود كه بود واقعيت
مقامدرگاهيگيرد،ميشكلمتفاوتي هاي تيپ براساسگانهسهبازسازي

امازورگو؛ومقتدرنيزوقتهابعضي و گير گوشه و ترسوگاهيوقهرمانيك
كيلي و كند نمي كمكي اوضاع تغيير به رفتاري كاراكترهاي اين از كدام هيچ

يكي :دارد وجود ها بازسازي اين در ظريف نكته 2 .دارد فاصله او با همچنان
به گذاشت مي تاثير نيز او درجسم گذشته خاطرات در تغييري هرگونه كه اين

دختر و مادر آن نجات به وي كه زماني انفجار، خاطره بازسازي در مثال عنوان
كه اين دوم نكته و بيند مي شده قطع را دستهايش واقع عالم در شتابد مي

اتغد دآزادانهگذشتهدن لهاآنادثكندخ ميلبهراآنحوادثوكندمي برخورد آزادانه گذشتهدنيايتغييردروي
چندان آينده به دهي شكل در اما كند؛ مي بازسازي و دهد مي تغيير خويش

يا كيلي برادر كشتن مانند دهد، مي تن تقدير جبر به و ندارد خود از اختياري
!زندان به رفتن
كند مي اشاره اختيار و جبر نوسان در انسان جايگاه مساله به واقع در فيلم اين
كنشهاي گرچه دهد؛ مي نشان آدمي سرنوشت بر را تقدير و اراده تاثير و

حقيقتيازنشانوليدارد،ويبيمارگونه حاالت درريشهاوانآميزجنون يي
ماندگارتاثيراتوگناهاحساس ، گذشته حسرت.داردانساندررواني

و حال زمان در وي رفتار به و دارد وجود همواره آدمي بر گذشته خاطرات
ضميرناخودآگاه در و كند نمي رها را ما كه اي گذشته.دهد مي شكل آينده
.است پنهان آدمي
به اما درسته كامال داره انسان در رواني حقيقتي از نشان اوان كنشهاي اينكه
  قدرتي گويي بلكه نبود گونه بيمار و آميز جنون حالت اوان در داستاني لحاظ



)پارسه(شید 
ي57دخوانند،م" قشمالكيلومت ازش ويشي هوب بهايصفّ  به اي صفـــــه وبرروي شيراز شرقــي شمال كيلومتـري 57 در خوانند،مي

  پارسه " ارگ بازمانده آن روي آثار و دارد وسعـــــــت مربع متر هزار125   حدود
 ساختماني گروه چهار شامل آثار اين   .است داشته جاي آثارفعلي غرب در " شت

 غرب درشمال " ورودي بزرگ پلكان " يك   .است بوده محصور "جمشيد تخت ي
 نظر از پلكان اين .ميكند هدايت سكو باالي به دشت ازسطح ارتفاع كم اما پهن ه

Ernest Herzf   كرده را " جمشيد تخت در علمي كاوش " نخستين كه آلماني 

كاخ  .12دروازه ناتمام .11آرامگاه اردشير سوم .10تاالر سپاه .9كاخ صد ستون .8) حرم(كاخ ملكه .7خ هديش
آرامگاه اردشير دوم.14خيابان سپاهيان .1

كاخ سه دروازه  "و  "كاخ صد ستون  "و  "كاخ آپادانا  "و  "دروازه همه ملت ها 
و كـاخ   "كاخ اردشـير يكـم    "و  "هديش  "و  "تـَچرا  "بي كاخهاي اختصاصي 

به وسـيله   "دروازه همه ملت ها  ". اختصاص دارد "خزانه تخت جمشيد  "ي به
محافظت مي شده است كه مشـتمل بـوده    "تخت جمشيد "باروي "كل بناها با

نـام داشـته و امـروزه كـوه رحمـت       "تپـه شـاهي    "كماني برروي تپه شرقي كه 
آرامگـاه اردشـير    "آن دو دخمه سنگي در دل كوه درآورده اند كه دخمه شمالي 

 "چاه سـنگي   "مي باشد ونيز يك  "هخامنشي  "از پادشاهان ) ق م 356تا  40
. جلوگيري كند

سال قبل 2500نماي كلي از همان جهت در :صوير چپ

تخت جمش
بيانكه"جمشيدتخت" سه"اآنيونانيانتاثيتحتغ پليسپ پليسپرسهراآنيونانيانتاثير تحت غربيان كه جمشيدتخت

ح " جمشيد تخت صفـّه "   .است واقع دريا سطح متراز 1770 ارتفـاع
مرودش " جلگه در و   بوده " هخامنشي " دوره مهم ازمراكز كه است "

باروي" بنام استوار و خشتي ديواري ميان در طرف سه از كه باشد مي
پله 111 با آن طرف هر و دارد قرينه دوطرف كه اند كرده درست صفه

feld " هرتسفلد ارنست " بقول و است كمال حد در معماري و هنري
.نداردنظيري قديم جهان جايهيچدراست،

٣٢

كاخ.6پلكان ورودي اصلي .5دروازه همه ملتها .4كاخ تچر .3خزانه .2)  بار عام(تاالر آپادانا . 1
3) تاالر شورا(سه دروازه 

د "در نيمه شمالي، كاخهاي تشريفاتي . بناهاي روي صفه چهار نوع اند
درربع جنوب غر. واقع اند "دروازه نيمه تمام  "و  "كاخ مركزي  "يا  "

جاي دارند، و ربع جنوب شرقي "خشيارشا) حرم(كاخ ملكه "مشهور به 
ك.وصل مي شود"دروازه نيمه تمام "به محوطه  "خيابان سپاهيان "

بر ديواري خشتي و ستبر در شمال و جنوب، كه عالوه بر آن همچون ك
ميباشد، ادامه مي يافته است و ناحيه اي را محافظت مي كرده كه در آ

04( "آرامگاه اردشير دوم "و دخمه جنوبي ) ق م 336تا  356( "سوم 
عميق هم در ميان اين دو كنده اند تا از ريختن سيالب به درون كاخها

تص. نماي كلي از شمال غربي :تصوير راست



 عمليات هرچند است، كشيده طول مداوم سال پنجاه آثارنزديك ساختماني دوره
 " در خودش كه بود )م ق 486 تا 521( " بزرگ داريوش " آن اصلي و اولي باني
 وامن كامل و زيبا را آن و راساختم ارگ اين اينجا من .نبود بنائي پيشتر جا اين در
 هم بعدي پادشاهان زمان در اما رسيد، پايان به ساختماني كارهاي بيشتر )م ق 42
 " " مقدوني اسكندر " م ق 330 سال در اينكه تا .داد تغييراتي جايها بعضي در
گتازدآتش ااد ان دا دها د لتت نش"د اند"هخا آازن  آن از .نماند  هخامنشي  دولت تجديد به اميدي ايرانيان براي ديگرتازدآتش
 " را آن كردندو فراموش را " پارسه " نام ولي گذاردند، جاي به خود از اثاري جا
.گفتند ي

 را اي صخره نامنظم دامنه يك از بزرگي بخش يعني سازند آماده را مربع متر هزار
 شود درست سكويي ترتيب بدين تا كنند پر  سنگ تخته و خاك با را هايش گودي

 آثار آن برروي بعد   .بودند برآورده پيكر كوه و كثيراالضالع سنگهاي تخته با را
 از برنامه مطابق انگيز شگفت طرزي به آن روي آثار و گرديد تقسيم مساوي قريبا
اكاآغاااكآ قكفآ خ

. آب و در چپ يك كانال آب ديده ميشود

 خندقي يكي .ديدند تهيه صفه روي بر آبراهه نوعسه كار آغاز همانازكهآيدمي
 آبها راه اين .رود بدر آنجا از تا رساند مي صفه جنوب و شمال در " زيرزميني هاي
 تا كردند درست   شده چين سنگ چاه بسان اندود قير آجر با ها كاخ شالوده خل

  برسانند زيرزميني آبهاي راه درون به را سقف باران آب و ببرند باال ها بام سطح
 را روزانه مصرفي وآب اند كرده درست تنبوشه با كه آبهايي راه سوم .)است پيدا ز

 تپه فراز بر نيز و صفه شمالي لبه بر هايش برج و آن خشتي ستبر ديوارهاي آثار
.استداشتههنگي ي

 دادن ارتباط ت
 داريوش " هدف
 "   .ديني بدي

 مي او حكومتي
 دهد نشان را ي

 سي،"عقايد

نشان هخامنشيان يا اهورامزدا ؟ هنوز ثابت  -فروهر امروزي
نشده كدام مورد درست است

ي
 گستردهحبشه

 آنها از البته و
 " آن دروازه ، ت
 در تابع هاي ت

 خويش متگزاران
 اند ميĤمده " ي

 .پرداختند و ساخته رحمت كوه دامنه بر كالن سنگهاي چيدن و ها بلندي كردن
 "با استواري براي و كردند  سوار هم بر مالط بدون سپس و دادند  كلي تراش عدن

 پلكان " اين اما است بوده " جمشيد تخت بناي هاي كتيبه " نزديك و جنوب ت
 كارهاي جا سه در صفه باالي بر "بزرگ داريوش" فرمان به   .كردند استفاده بي

 خشيارشا " وبعدها( بود غربي -شرقي طول با مستطيلي بصورت اول كه ساختند،
ادغام"خشيارشاحرمسراي"داخلدربعدهاكهبودگرديدهآغازخزانه،بنايين
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 ادغام  خشيارشا حرمسراي  داخل در بعدها كه بود گرديده آغازخزانه،بنايين
 سپركش دار نيزه سربازان ويا بود مزين اش خدمه و شاه نقوش با ديوارهايش درو

و است بوده م ق 518 حدود در " جمشيد تخت " در ساز و ساخت آغاز ظاهرا
ب .است ميشده ديده جمشيد تخت در هم سال 150 تا زياد احتمال به ساختماني

د " گويد مي است كنده صفه جنوبي برديوار كه " جمشيد تخت بناي هاي كتيبه
24 تا 466 ( " خشيارشا " او وجانشين پسر " بزرگ داريوش " از پس  ." ساختم
و كرد آنجا در سازهايي و ساخت "سوم اردشير " و يافت ادامه تعميراتي كارهاي

هش د"ا اهاگش ادادتا دتخت"كاخ آدهها"ش آعمدبههمراجمشيدتختكاخهاي و داد تاراجوبهراگشودپارسهشهر
آنج در " ساساني " فرمانروايان اولين چه واگر ماند متروكه "جمشيد تخت " پس

مي هم "منار چهل " و " ستون چهل "آن به بعدها كه خواندند " ستون صــــــد

125وسعت به سكويي "شاهي تپه" دامنه بر بايست مي اول كاخها ساختن  براي
گ و بتراشند را بلنديهايش و سازند راهموار  دلخواه ارتفاع تا دقيق اي نقشه مطابق

ديگرش بخش و بود شده تراشيده طبيعي صخره از آن نماي از قسمتي كه كه
تق بخش چهار به   محوطه كه بطوري ساختند   منظم اي برنامه طبق بر را دلخواه

اااآثاقطقشاخگاش

در راست لوله اي سفالي براي عبور

مبرجااينازآثارنقشهطرحدردقت .شد ساخته گروهچهاردرشدهمعينپيش
آبه راه " راه به را كوهستان ن بارا آب كه تخت، شرقي ديوار پشت در پهن و بزرگ

داخ در كه آبهايي راه دوم .رسند مي دشت به تخت اززير و دارند ژرفا متر چندين
س تا ديوارها داخل در ناودان بصورت هم راه آنها آورند مي باال را ديوارها كه بعد

هنو چهارگوش هاي چاه صورت به آپادانا، ديوارهاي پي درون در آن هاي نمونه (
آ كه آوردند بر استوار باروهايي ارگ از دفاع براي همچنين .است داده مي جريان
هماهديوارهاوكاخهانقشهباپيشاپيش آبها راه نقشه .شودميديدهآنبرمشرف پيشبهرويينبرر روهبپي يو
است مسلم انچه   .اند زده زيادي حدسيات " جمشيد تخت بناهاي كاربرد " درباره

ه  .ندارد علمي پايه هيچ سازي، معبد و اي رصدخانه و نجومي اهداف با آثار اين
معب بناي نه و است بوده دولتي پايتختي ساختن نه ارگ اين بناي از " بزرگ
شيوه و ايراني قدرت نمايش   " پارسه شهر " و " جمشيد تخت بناهاي   كاربرد
ايراني دولت توانگري و شكوه است خواسته مي  " بزرگ داريوش " يعني است بوده
بهاحترام"و)"اََرتَه"("برراستي مبتني نظم "اصلدوازپيرويباكه مييمپ
تاسندازودانوبرودتاميانهآسياي از كه كشوري دروساختهيكپارچه  قوم
بود كرده برخوردار قانون پشتيباني و فرهنگي و ديني آزادي نعمت از بود،

است اقوام اين اتحاد نمايانگر " جمشيد تخت " .است خواسته مي هم فرمانبرداري
ملت همكاري و هماهنگي كننده تصوير آن نقوش و است " ها ملت همه دروازه

خدمت از جانشينانش و " بزرگ داريوش " شاهانه پذيرايي نيز قانون و نگهدارينظم
هخامنشي " پادشاه نوروزي ميهماني به تابع اقوام نمايندگان جا اين در  .باشد مي
دا اانهخ ا"لكهخ زدا د"ن اندآ .اندآوردهمي نوروزي هداياي  بلكهخراجوباجنهخودوبا

هموارك با را " صفه " سكوي اول : كرد آغاز   " بزرگ داريوش " كه بناهايي
مع ودر آوردند  " مجدآباد " ويا محل نزديك " سنگي كانهاي " از را سنگها تخته

سمت از آغاز در " جمشيد تخت " به ورودي راه .دوختند هم به " فلزي بستهاي
غربي شمال در "ورودي بزرگ پلكان " از تنها و ساختند مسدود بعدها را " اولي

س را " جمشيد تخت خزانه " شرقي جنوب قسمت در   .شد داده انجام ساختماني
اينشرقدر.)كردتبديلجنوبي–شماليطولبادژواربناييوبهبزرگترراآن"

٣٣

اينشرقدر.)كردتبديلجنوبي شمالي طول با دژواربناييوبهبزرگترراآن
كه ساختند " تََچرا "به موسوم كوچكي اختصاصي بناي هم غربي قسمت در .شد
.نمود مي كش عفريت قهرماني بصورت را شاه نقش ويا داد مي نشان را



ورودي اوليه مجموعه تخـت جمشـيد در دوران داريـوش كـه در     :تصوير چپ. صوير ديده ميشود باغ زيبايي قرار داشته است

نام گرفته است و مشتمل بوده است بر تاالري مركزي با شش رديـف  "آپادانا"ه
آن كاخ را از چهار سـمت محافظـت    "برج آپادانا "چهار .  دوازده ستون داشته اند

كاشـي هـاي    "همه منقوش بـر   "كتيبه هاي ميخي  "و  "ايراني �نماد فر "و  "
پلكان  "جبهه   .راه مي يافتند  "حياط آپادانا  "كان هاي دو جانبه و قرينه هم به

بـه   "بزرگـان ايرانشـهر   "كه نماينده اقوام تابع بودند و بهمـراه   "ت هاي هديه آور 
اين نقوش زيبايي . تزيين گرديد  "سربازان گروه جاويدان "و  "اسباب كشان  "و 

انـد و   "هخامنشي  "و دولت  "پارسيان  "ط محترمانه ميان مردمان زير دست و 
باكنند اصل د ش نق اين شت زي"ب آ ن"نگ اكن ا ا اند ده ن ات زي زيباتر مي نموده اند اما اكنون  رنگ آميزي  بيشتر اين نقوش در اصل با . كنند
درچند نقطـه ايـن   "بابلي  "و  "عيالمي "و  "فارسي باستان  "به سه زبان  "خي

و گوناگوني مردمش سخن رانده  "ايرانشهر  "از نام و نشان خود ووسعت  "رامزدا
شاه را بر كرسي سلطنتي كنار دو بخوردان   شاهي وجود داشته است كه بر آن "

 حرمسرا و دو سه نفر از نجبا و در جلوش رئيس تشريفات و اسـلحه دار شـاه و دو   
ي نموده است كه طي آن هداياي ملل از نظر پادشاه مي گذشته است واو هم بنوبه 

بردند و بجاي آنهـا دو   "خزانه تخت جمشيد  "حظاتي اين دو نقش را برداشته به
باقي مانده و ديگري را به موزه ملي  "خزانه تخت جمشيد  "اصلي هنوز در "رعام

نماي كلي آپادانا از جانب غرب:تصوير چپ.شمالي آپادانا

هر چـه بـه چشـم     "در يكي از كتيبه هايش مي گويد  . خود تعدادي بر آنها افزود
پلكـان شـمالي    "پلكان آپادانا بر مي آيد كـه   "كتيبه هاي ميخي  "از. "ساختيم

ساخته  "خشيارشا  "را "پلكان شرقي آپادانا  "آن را به اتمام رسانده است اما  "شا
ت ا اخت شا ا خش ا ال ش ش اخت ش"ت!)ش نق نقـش   به همين جهت دو  !).وش ساخته شده و شمالي را خشيارشا ساخته است 

 "و  "داريـوش بـزرگ    "را نشـان مـي داده نـه     ") وليعهـدش (شاهزاده داريـوش  

ربازان در مركز

كاخ تچر كه به احتمال زياد محل اقامت شخصي شاه بوده و روبروي پلكاني كه در اين تص:تصوير راست
.زمان پسرش خشيارشا ورودي به شمال غربي مجموعه برده شد

در محوطه شمالي آنهم كاخ بزرگي براي بارعام پي ريختند كه

٣۴

شش ستوني و سه ايوان درشمال و شرق و غرب ، كه هركدام
"نخل  "و  "سرو  "مي كرد وديوارهاي بيروني آن با تزئينات 

دو ايوان شمالي و شرقي توسط پلك. مزين شده بود "لعاب دار 
هيات "با نقوش بسيارزيبايي از  "پلكان جنوبي  "و  "شمالي 

"مير آخوران  "ميهماني شاه بزرگ مي آمدند، و نيز تصاوير 
م با سادگي و وقار دارند ودقيقا گوياي روابطأخيره كننده اما تو

ج ا آن ه شك نظ ي نگهدا د لل ه ه ي كا همكاري همه ملل در نگهداري نظم و شكوه آن را مجسم ميه
كتيبه هاي ميخ "  .رنگها چشم نوازي خود را از دست داده اند

اهور "پلكانها كنده شده اند كه در آنها پادشاه پس از ستايش 
نقش بارعام "در مركزجبهه هر يك از پلكانها در اصل   .است

وليعهدش و خواجه  بلند نشان مي دا ده است و پشت سرش
اين نقش، بارعام شاهي را مي  .نجيب زاده ديگر نقش بوده اند

اما بعدها بخاطر مالح .خود هدايايي به ميهمانان ميداده است
نقش با"يكي از آن دو.گروه سرباز مقابل همديگر گذاشتند

.ايران در تهران برده اند

پلكان ش:تصوير راست

ساختمانهاي ناتمام پدرش را به اتمام رسانيدو "خشيارشا  "
زيبا مي نمايد، من و پدرم داريوش شاه به خواست اهورامزدا س

خشيارش "  و  اغاز گرديده "داريوش بزرگ "درزمان  "آپادانا 
ت ا(ا ا ق ش لكا ك ش گفت ا ت ال البته اين هم گفته شده كه پلكان شرقي در زمان داريو(است

ش "و  "خشيارشا  "كه اصالً ميان جبهه پلكانها بوده  "بارعام 
.را چنانكه بسياري شايع كرده اند "خشيارشا 

نقش بارعام شاهي كه در ابتدا به جاي نقش سر:پايين.پلكان شمالي آپادانا: چپ
.  پلكان قرار داشته است



 همه دروازه كاخ "و دارد وسعت آن برابر دو و واقع " تََچرا " شرقي جنوب در كه
  بزرگ پلكان " از كه  ميهماناني استراحت براي داشته سكوئي آن سوي سه در و ،

 شير ويال گاو وبدن سرانسان با جانوري(   " شاه گوپت " نقوش با را تاالر اين دي
 اند كنده  " خشيارشا "از زبانه سه " ميخي هاي كتيبه "  جرزها باالي بر.اند رفته

  ."ساختم اهورامزدا فضل

دروازه همه ملل از جانب شرقي:چپ.ل

سـر سـتون    "براي كار گذاشتن دربناها مي بوده است اما بيكـار مانـده، و تيـر دو     و ر و ر و ي ر ن ر ي ونر ر
كاخ معروف بـه    "خشيارشا  "سومين اثر. يافت شده است "خيابان سپاهيان  "ر

 "درزمـان حفـاري    "فردريـك كرفتـر آلمـاني     " قسـمت عمـده آن را مهنـدس
بنياد  "و   "موزه تخت جمشيد  "و  "كتابخانه تخت جمشيد  "وهنوز هم   .ر رود

موزه تخت "كه امروز ( در اصل مشتمل بوده است برتاالري ستوندار   " خشيارشا
ر تحدالشكل كه هريك اطاق و انباري جانبي داشته براي زندگي زنان شاهي بسيــا

روي لبــــاس   "شـيران غـرّان    "و  "طرح گل و بوتـه   "ش مزين شده اند و حتي 
ا نگ ا ا ش نق ا تاال ت"ان ف ا ش"ق ا(كُ ن نمـاد  ( كـش   "قهرمان عفريـت   "ي جانبي تاالر هم با نقوش سربازان نگهبــان و 
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محل اقامت  (كاخ هديش:پايين چپ. ملكه كه امروزه محل موزه تخت جمشيد است
.نماي شمال شرقي عمارت خزانه:پايين راست.زد

ك " هديش " نام به او اختصاصي كاخ از بودند عبارت " خشيارشا " ساختمانهاي
بوده، انتظار تاالر بمنزله و است صفه غربي شمال در چهارستوني تاالري كه " ملل

ورود درگاه دو  .اند رفته مي "آپادانا حياط " به تاالر اين طريق واز آمدند مي باال"
گر را درگاه نگهبانان حالت و دارند دوش بر را جرز كه اند كرده تزيين )عقاب وبال
به را ملل همه دروازه اين من " گويد مي " اهورامزدا " ستايش از پس آنها در كه

درگاه غربي دروازه همه ملل:راست

افتاده است كه گويا به عنوان تخته سنگ ب "حوض سنگي "در كنار اين كاخ يك خ ن ر ير نوض و و
خوانده مي شوند هم در كنا "هما  "كه بدنه شير دارند و اصطالحاً  "عقاب دوسر 

واقع شده و   "خزانه تخت جمشيد  "  است كه از غرب "حرمسراي خشيارشا  "
بازسازي كرد تا بعنوان مركز اداري تخت جمشيد به كار "اشميت  "و  "هرتسفلد 

حرمسراي "  .در اين قسمت بازسازي شده جاي دارند "پاسارگاد  -پژوهش پارسه
با يك ايوان و حياط شمالي ، و تعدادي اطاقهاي چهارستوني مت) است  "جمشيد 

درگــاه هاي تاالر اصلــي با نقـــوش شــاه و خدمه اش  .مناسب مي بـوده است
ا ا ش ان"كا"ا ك انق اطاق ا گا ن هم چنين بدنه درگاه هاي اطاقهاي .نقر كرده اند "سوزن كاري"پادشـــاه بــــا

.تزئيــن گشتـــــه انـــــد  )پيروزي خوبي بربدي 

٣۵

نماي بازسازي شده كاخ:باال راست.با شير در كاخ ملكه) شاه(نبرد پهلوان:باال چپ
خشيارشا كه گويند اسكندر اول آنجا را آتش ز



در ( واقع است كه اصالً مشتمل بوده بر ساختماني دژ مانند با يـك در ورودي     "
نقش  "چنانكــه باالتر توضيح داده شد   .به تاراج بـــرد "اسكندر مقدوني  "ي را
 "ته ستونهاي ايـن تاالرهـا هنـوز برجاينـد و آثـار        .آپادانا "پلكان شرقي  "  ـــه

تعداد هفتصدواندي لوح گلـين بـا نوشـته هـاي عيالمـي         "خزانه تخت جمشيد 
مشهورشـده   "الـواح گلـين خزانـه     "خت مواجب كارگران را نگهداشته است و به 

از بيگاري استفاده نمي كرده اند و مزد هركس را به فراخور هنر و كارش مي  "يد

بـرروي  . اسـت   "اردشـير يكـم    "و تمام شده بدست فرزنـدش   "خشيارشا "  ي
دو درگاه شمالي و جنوبي   . و بر لبه كنگره دار آن نقش سربازان مادي و پارسي را

ايستاده پشت ( ده است اما درگاه شرقي او را نشسته بر تخت بزرگ و با وليعهدش 
خزانه تخت  "و شمال  "حياط آپادانا  "در شرق  .مايندگان اقوام تابع بردست دارند

متر  4600اين كاخ چهارگوش به وسعت ). گفته اند "تاالر تخت  "و گاهي( خوانند
دوسـر گاو سرستون و باال در بويه و گل به مزين بسيار شياردارو نمونـه-تنه كـه كـه نمونـه     تنه شياردارو بسيار مزين به گل و بويه در باال و سرستون گاو دوسـر 

در كتيبه اي به زبان بابلي و ) . دو تا درهرديوار( ، و هشت درگاه ) گذاشته اند "و
، خشيارشا شاه ]ويس [ اين خانه : اردشير شاه گويد  ": الر جسته اند، آمده است 

جرزهاي درگاه هاي شمالي اين كاخ را به . "تمامش كردم] و[شاه، آن را بر آوردم 
كه گفتي تخت را بـر نيـزه هـاي    ) يعني يكصد نفر در هر درگاه (  سربازان ايراني 

ندگان ملل تابع را مي نمايد كه تخت شاهي و خود اورا نشسته بـر آن حمـل مـي    
مثال ً شـير بالـداري كـه شـاخ گـاو ودم كـژ دم دارد و در بـاور        ( ن عجيب الخلقه 

به گفته ابن بلخي مردم زمان وي اين ها را تصوير جمشيد در نبرد با ددان مي .هد

نماي كلي كاخ صد ستون از شرق:چپ.  اي

كه در شمال شرقي صفه است،  "باروي تخت جمشيد  "در قسمتي از  "اشميت  "
تخـت   "بوده است واز فعاليـت بسـيار زيـاد اقتصـادي و دينـي و اداري در       "شي

افكنده و هم چنين هزاران لغـت و   "هخامنشي  " بر هنر و اوضاع اقتصادي دوره 
شكل تقريبا ً يكساني دارند يعني اطـاقي در  ) دخمه جنوبي (  "امگاه اردشير دوم 

بــــــر  "فرّ كيـاني   "و زير سايه  "آتش شاهي  "مگاه را هم با نقش شاه در برابر 
در گوشه جنوب غربي صفه كاخ مجللي بر آورده بود كه پلكان بـزرگ    "شير اول

.ه اند و سنگهاي آن را در جايهاي ديگري به كار برده اندآ
در مدتي كوتاه صاحب دولني جهاني شده بودند طبعا ً فرصت خلق هنري ويـژه    

استفاده كردند ولي طراحـي هـا و نقشـه هـاي بناهـا و      –يه ايها ، بابليان و غيره 
كارگران در گروه هاي متعدد زير نظر استاداني كه نشـان خـود را بـر سـنگها     . دند

نـه تنهـا بعضـي از نقـوش رنـگ      . مجسم شده انـد  "تخت جمشيد  "شي همه در
است كه مي توان  "تخت جمشيد  "از روي آثار. ي ساختند وبه سنگ مي نشاندند

ارمنستان– و ازبكستان يا مصر در خواه ، تركيه يا هند در شناخت–خواه .شناخت خواه در هند يا تركيه ، خواه در مصر يا ازبكستان و ارمنستان 
دوره هخامنشي و مركزي تشريفاتي و اداري و اقتصادي بشمار مي رفته است بلكـه  

تا قرنها در ذهن ايرانيـان   -كه در آتش سوزي اسكندري به سختي گزند ديد–ن
. ن محلي فارس از تخت جمشيد براي رهايي از يوغ مقـدونيان الهـام مـي جسـتند    

ه دو كتيبه از خـود  نشاا با سوزن در ديوار شمالي تاالر حرمسرا كندند وشاپور سكا
مثال ً در درگاه هـاي فيروزآبـاد، درپلكـان    ( ماري تخت جمشيد را تقليد كرده اند 

يـا آتشـكده   يز ر ستونهاي سنگي كاخي در بيشاپور و در شيار ستونهاي گچـي شـ  
آ ز ايران هم راه يافته است و حتي در تزئينات و طرحهاي آكـروپليس آتـن هـم رد    آ

م ستونها و تزئينات تخت جمشيدي روشن است چنانكه حتي مظهر ملت و دولت 
وره اسالمي توجه خاصي به تخت جمشيد داشته اند و بايكسان دانسـتن جمشـيد   

ردم خاكهـا را  و مـ ده اند، چنانكه خاك تخت جمشيد را توتياي چشم مي دانستند 
ره اول اسالمي مقداري از ستونها و زير ستونها و درگاه هاي تخـت جمشـيد را بـه    

ديلميان تخت جمشيد را ساخته نياكان خود .  كرده است و آثارش هنوز بر جاست
بزرگ داريوش كاخ هاي درگاه درو از َچرَ(داري كارگذارد)ت و برد بدانجا همرا هم   .را بدانجا برد و كارگذارد) تـچر ( داري از درو درگاه هاي كاخ داريوش بزرگ 

رح و توصيفات آنها ، خيلي زود شهرتي عالمگير براي ايران باستان در جهان غـرب  
از راه همين توصيفات بود كه خط ميخي شناخته شد وراز خواندنش كشـف  . رديد

بخوبي آشكاراست، و نيز در ) ــ گرفته است  "چهل منار "ت جمشيد آن زمان ــ
معاصر، ساختمانهايي چون بانك ملي ايران و اداره كل شهرباني كشور را مستقيما ً 

)پاسارگاد_بنياد پارسه(. ها، ظروف فلزي، نقاشي و معماري گشته است

"خزانه تخت جمشيد  " "حرمسراي خشيارشا  "در شرق 
اين خزانه غني. و چنديـــن تاالر ستون دار) شمال شرقي 

كه هنوز در آنجا ميابيم اصالً متعلق بوده است بـ "بار عام 
"در گوشه اي از . روي آنها پيداست  "نشان سنگتراشان 

بدست آمد كه بخشي از اسناد مربوط به سازمان كارو پرداخ
تخت جمشي "اين الواح ثابت مي كند كه سازندگان . است

.داده اند
هم از ساخته ها)  "كاخ مركزي  "يا ( "كاخ سه دروازه  "

پلكان ايوان شمالي تصوير بزرگان ايرانشهر را نقش كردند
پادشاه را با خدمه اش در حالت ورود و خروج نشان مي داد

مي نموده است كه درزير فرّ كياني اند و تخت را نم) سر او
مي خ "كاخ صد ستون  "بنائي بوده است كه    "جمشيد 

ستون يكصد با گرد،(مربع شالي ، اي زنگوله ستون زير با
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با زير ستون زنگوله اي ، شالي گرد،( مربع با يكصد ستون
موزه شرقي شيكاگو "و  "موزه ملي ايران  "هايي از آن در 

خط ميخي بر خشتي سنگي كه در گوشه جنوب شرقي تاال
پدرمن ، پي اش را ريخت، به تأييد اهورامزدا من، اردشير ش
صحنه اي مشتمل بر بارعام شاهي و پنج رديف ده تائي از

درگاه هاي جنوبي نمايند. خود استوار دارند، مزين كرده اند
كنند، و درگاه هاي شرقي و غربي شاه را در نبرد با جانوران

نشان مي ده)ايرانيان احتماال ً نمودار اهريمن مي بوده اندً
.دانسته اند

با موجود افسانه) شاه(نبرد پهلوان:راست

". و محل استقرار خدمه و سربازان است "دروازه نيمه تمام  "در شمال اين كاخ ، 
هخامنش "هزار لوحه گلين بدست آورد كه قسمتي از خزانه اسناد دولت 30بيش از 
يدروشنائي زيا "الواح گلين باروي تخت جمشيد  "اين . حكايت دارند "جمشيد 

آرا "و ) دخمه شمالي (  "آرامگاه اردشير سوم  ".نام ايراني را هم ثبت كرده است
جبهه بيروني آرام. دل كوه كنده اند كه در آن چند تابوت سنگي تعبيه كرده بودند

اردش. روي تخت بزرگي نموده اند كه نمايندگان اقوام تابع آن را بر دوش مي كشند
آ أ آن با نقوش سي و چند هيأت هديه آور مزين بود اما بعدها اين كاخ را خراب كردهآ

"پارسيان  "بايد خاطرنشان كرد كه  "تخت جمشيد  "درمورد جنبه هاي هنري 
آشوريان ، مصريان، لوديان ، ايوني–را از نو و از پايه نداشتند و ازهنرهاي ملل تابع 

موضوع نقوش را خودشان دادند، تنها سبك و طريقه هنري ملل تابع را پيروي كرد
هنر نقاشي و زرگري و تنديس سازي و معماري هخامنش. گذارده اند، كار مي كردند

دارند، بلكه روكش درها و ميخهاي آنها و نيز جواهرات پادشاهان را از زر وسيم مي
باشد كه جا هر در را هخامنش پردازي تنديس شيوه و آالت ابزارو و لباسها –نوع نوع لباسها و ابزارو آالت و شيوه تنديس پردازي هخامنشي را در هر جا كه باشد

نه تنها يكي از تخت گاه هاي د. بسيار واال است  "در تاريخ  مقام تخت جمشيد "
گنج خانه نبشته هاي آن "خاطره .سر مشقي براي هنر ملل بعدي هم گشته است 

پادشاهان  .ماند و بعد استخر و نقش رستم را به تبعيت از آن ساختند و پرداختند
ساسانيان بدان احترام مي نهادند وپاپك و دو پسرش اردشير و شاپور نقش خود ر

معماران و هنرمندان ساساني تزئينات و خصايص هنري و معم. درتـَچرَ باقي گذارد 
كنگاور، درنقش هديه پردازان و نجباي سنگتراشي بزرگ شاپوريكم در بيشاپور، در

آآ اينگونه تقليد در خارج از).تخت سليمان كنوني در آذربايجان غربي(آذرگشنسب
در هنر تاكسيال وهند و بلخ در دوره يونانيگرائي تأثير مستقيم. پايش مشخص است

در دو. هند، كه ستون سرنات باشد، نيز تقليدي از ستونهاي تخت جمشيدي است
وسليمان، بناهايش را به سليمان هم نسبت داده و حالت تقدسي برايشان قايل بود

در دور. "درميان آن توتياء هندي يابند كي داروي چشم را شايد  "مي شستند تا 
استخر بردند تا با آنها مسجد جامع استخر را بسازند كه مسعودي به دقت توصيف

مقد ساخت، شيراز در نصر ابو پسرش بنام كه قصري در عضدوالدوله و دانستند مي دانستند و عضدوالدوله در قصري كه بنام پسرش ابو نصر در شيراز ساخت، مقدم
به بعد و شر ميالدي 1470چنين تخت جمشيد با جلب توجه مسافران اروپائي از 

به ارمغان آورد و نوشته هاي بسياري وقف توصيف آن آثار و شناخت هنر ايراني گر
كه حتي نامش را هم از تخت( نفوذ تخت جمشيد در معماري چهل ستون   .گرديد

در دوره م. بخوبي راه يافته است–حتي در قالي و پرده بافي –آثار دوره قاجاريه 
به تقليد تخت جمشيد ساخته اند و نقوش تخت جمشيدي آراينده قالي ها، پرده ه
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خيال خام پلنگ من به سوي ماه جهيدن بود
و ماه راز بلندايش به روي خاك كشيدن بود
پلنگ من، دل مغرورم،پريدوپنجه به خالي زد
كه عشق ،ماه بلند من،وراي دست رسيدن بود
گل شكفته خداحافظ ،اگر چه لحظه ي ديدار

شروع وسوسه اي درمن به ياد ديدن وچيدن بود
شراب خواستم و عمرم شرنگ ريخت به كام من

فريب كار دغل پيشه ،بهانه اش نشنيدن بود
زاگر چه هيچ گل مرده دوباره زنده نشد ،اما ر وب ر يچ چ ر
بهار در گل شيپوري مدام گرم دميدن بود
من وتو آن دوخطيم آري،موازيان به ناچاري

كه هردو باورمان زآغاز به يكدگر نرسيدن بود
چه سرنوشت غم انگيزي كه كرم كوچك ابريشم
تمام عمر قفس مي بافت ،ولي به فكر پريدن بود

!!!د

كفا

بود پريدن ر ب ي و ب ي س ر م

  كندمعرفيماي
  .دريابيم وي شغلي ط

  .است عاطفي اي
لر خود قلب فرمان تحت شما « :يعني .استتر عاطفي زندگي، مسايلقبالر ييلب يريز ني وبر
 منطق، و اطالعات حقايق، براساس معموالً يعني .است عقالني و منطقي تر

 .»هستيد خود مغز فرمان تحت شما « :يعني .دارد احساسي جنبه

 برسد، پايان به اي مسئله به راجع گوينده توضيح آنكه از قبل و داريد يعي
  پردازيد؟ مي گيري نتيجه به دير و كنيد توجه مطالب به بيشتري دقت
 تواند مي غيره و » ش« و » س « مثل دار دندانه حروف نوشتن طرز حتماالً

 مي درك زود خيلي را مسايل كه هستيد االنتقال سريع فردي شما شود، ي
 .داريد كمتري درك سرعت ولي هستيد قتر

 خوبي تحليل قدرت از شما شود، مي ايجاد كوچكيv حرف ها، دندانه بين در
  . هستيد ضعيف مسايل تحليل و تجزيه زمينه در ،)ابتدايي هاي بچه دستخط

 نخستين معموالً شما پردازيد، نمي چيني مقدمه به زياد و رويد نمي طفره الً
 و رفتار در كه هستيد فردي شما ، كنيد مي شروع تراز خط روي از را كلمه هر
 قبل شب فوتبال بازي به راجع بعد گوييد، مي هوا و آب وضعيت از ابتدا الً

 تحت كه فردي با باشد، مي گو رك و است گر تحليل كند، مي درك سريع 
لاكك اگل اگف قخك  به مستقيم خود، كردار و گفتار در و نيستگر تحليل چندان كند،ميدرك

  …؟!باشند داشته سازگاري و كنند 
 نفر دو توافق و سازگاري سمت به طوالني مسيري تواند مي يكديگر، فاوتهاي

 تفاهم به در سعي جهت آنان تفاوتهاي درك و تشخيص راه در كمكي بلكه ،
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كند مي آشكار او شخصيت مورد در را اي نهفته اسرار هركس دستخط
 .كند مي آشكار او شخصيت مورد در را اي نهفته اسرار هركس دستخط
ل اااا1اافطل برايرااوشخصيتازخصوصيت100 از بيش تواند مي هرفرددستخطتحليل

روابط و شخصي روابط و فرد خصوصيات مورد در را مهمي نكات توانيم مي ما و
  … !يابيد؟ آگاهي ، نهفته شما دستخط در كه حقايقي از برخي به ميخواهيد

  :ايم كرده كمك شما به مورد اين در ما
 زندگي مختلف مسايل قبال در فرد واكنش نوع و دستخط
موقعيتها در فرد عاطفي واكنش نوع نشاندهنده هركس، دستخط شيب ميزان

درشماواكنش،باشدمتمايلچپ يا راست سمت به شمادستخطقدرهر شبيلچپيربرر رو
بيشتر شما هاي واكنش ، دارد عمودي حالت شما دستخط اگر و .»هستيد
ج كمتر زندگي، مختلف مسايل قبال در شما واكنش و دهيد مي نشان واكنش
  تفكر شيوه و دستخط

سري بسيار درك آيا … ؟!چطور شما .انديشند مي مختلفي روشهاي به مردم
د با بايد و كندتريد زمينه اين در خير، يا و يابيد مي در خوبي به را وي منظور
اح فارسي، زبان در ( شماست تفكر روش بيانگرn وm حروف نوشتن نحوه

ااك  .)دهد نشانراشخصتفكرروش
ميu وw شبيه كه نويسيد مي تيز نوك بصورت راn وm حروف شما اگر
دقيق فردي شما ، نويسيد مي دار قوس شكل به راn وm حروف اگر اما .كند

  فرد تحليل و تجزيه قدرت و دستخط
د كه بطوري ، نويسيد مي شكسته خطوطي بصورت راn وm حروف شما اگر

د مثل( نويسيد مي دار قوس راn وm حروف هاي دندانه اگر اما .برخورداريد
صوييرو  شخصگوييركودستخط

اصال موضوع يك طرح براي و هستيد صريح و گو رك شخصي زندگي در اگر
ه از حرف نخستين اگر اما .نويسيد نمي تراز، خط باالي از را هركلمه از حرف
مثال .كنيد نمي بيان صريح و رك را حرفتان و رويد مي حاشيه خود گفتار

 .نماييد مي نظرخود مورد حرف گفتن به شروع بعد و كنيد مي صحبت
  . . .؟!كنيد مي فكر چه شما اكنون
را مطالب است، خويش مغز فرمان تحت كه فردي كنيد، مي فكر شما اكنون
ا قآطاطالاخقلف دبيشتريتوجهودقتوترآهسته بطور را مطالب است،خويشقلبفرمان
ازدواج شوند، دوست هم با توانند مي نفر دو اين آيا رود، نمي مطلب اصل سر

تف به گذاشتن احترام و شمردن معتبر درك، ، شناخت ميكنم، فكر من البته
باهم آنها رسيدن تفاهم به و سازگاري مانع نه افراد، دستخط تحليل و باشد

.باشد آنها رسيدن



هرنگي
ماهي سياه معروف ترين اثر او كتاب . حقق، مترجم، و شاعر ايراني بود

.كودكان است
ت ا نگاشته ز ن جان ا آذ شفاه ات اد د د قات تحق .جان و تحقيقاتي در مورد ادبيات شفاهي آذربايجان نيز نگاشته استجان

گي
به  1334پس از تحصيالت ابتدايي و دبيرستان در مهر . هتاب بود

از مهر همان سال آموزگار شد و تا پايان عمر در . فارغ التحصيل شد
.رجان در استان آذربايجان شرقي ايران تدريس كرد

ادبيات تبريز رفت و هم زمان با آموزگاري  ٔدانشكده ٔشبانه ٔي به دوره
.پايان تحصيالت ادامه دادٔت گواهي نامه

، و داستان هاي 1342در » بي نام«،1340در » تلخون«كه با.وشت
شعرهايي از  ٔاز جمله ترجمه( فارسي و از فارسي به تركي آذربايجاني 

تحقيقاتي نيز در جمع آوري فولكلور آذربايجان و نيز در مسائل .  داد
.تشر شده است

.ماعي دوران زندگي بهرنگي را از خالل مصاحبه هايي تصوير كند
گ

مدت ا دش ج و شد ق غ وز؟(ك د)چند د12بعد يو شه شهريور در  12بعد در ) چند روز؟(يك غرق شد و جسدش را مدتي
.تبريز دفن شده است ٔاو در گورستان اماميه ٔجنازه. آب گرفتند

ن، همراه بهرنگي بوده است شخصي به نام حمزه فراهتي است كه 
بهروز دولت آبادي ديده  ٔ، كه گفته است فراهتي را دو ماه بعد در خانه

هر چه كردم . يك دفعه ديدم كمك مي خواهد. و صمد آن طرف تر
».اري بكنم

ي اول پس از مرگ او، در علل مرگ او هم در رسانه ها و هم به شكل 
.   دستورِ يا به دست عوامل دولت پادشاهي پهلوي كشته شده است

.لد نبودن شنا در ارس غرق شده است
جالل . واسته بود تني به آب بزند و چون شنا بلد نبود، غرق شده بود

ت آبادي برايم حجت بود كه مرگ او را طبيعي گفت و در اثر شنا 
) 116باژن، ص (نظر طاهباز و ديگران مي گويد  ٔولي درباره) 118ص

قي صورت گرفته باشد تا به حال برخوردي تحقيقي درباره ي مرگ 
ت ا »ده ».ده است

د ارس كم آب است و در نتيجه احتمال غرق شدن سهوي وي را كم 
البته بعضي جاها ممكن «) 118باژن، ص (ي كند و دراين باره مي گويد 

با اين » .ت آب تني يا شنا كند، چه برسد به صمد كه شنا هم بلد نبود
». نمي كند كه فراهتي مأمور ساواك بود يا مأمور كشتن صمد

جسد  صورت و «): 112باژن، ص (از جمله اسد بهرنگي گفته است 
رئيس پاسگاه در صورت جلسه اش، به جاي زخم ها .  شبيه فرورفتگي

، اسد بهرنگي به همين تناقضات به شكل )115ص (در همان جا .»شد
 در جايي نوشته است كه فراهتي گروهي را كه به دنبال جسد صمد 

همراهي مي كرده ) تي، و دو نفر از شوهرخواهرهاي بهرنگي بوده است
.ب هايي نيز نوشته شده است، از جمله كتابي به قلم اشرف دهقاني

ار
چنگيز «، »قارانقوش. ص«نامهاي مستعار وي مي توان به  ٔاز جمله
ا ه ش«»آدا«»ك ات د»آدي ك اشا .اشاره كرد» آدي باتميش«، و »آدام. ص«،»بك بهرامي
، الدوز و عروسك سخنگو )1345(، الدوز و كالغ ها )1345(هزار هلو
، بيست وچهار ساعت در )1347(، ماهي سياه كوچولو )1346(محبت

)1348(راوغلو و كچل حمزه 
دو كتاب آخر با همكاري بهروز دهقاني جمع (ها،افسانهاي آذربايجان 

)ده است

w w w . p e d i k a . i r

صمد به
، داستان نويس، محق)1347ــ شهريور  1318تير  2( صمد بهرنگي

براي ك كوچولو
ج ا آذ د فا ان ز قاعده زش آ د د فات تأل ن چن ه او همچنين تأليفاتي در مورد آموزش بي قاعده زبان فارسي در آذربايجا
زندگ

پدرش زه. چرنداب شهر تبريز به دنيا آمد ٔدر محله 1318صمد در 
از آنجا ف 1336دانشسراي مقدماتي پسران تبريز رفت كه در خرداد 

روستاهاي آذرشهر، ممقان، قدجهان، گوگان، و آخير
زبان و ادبيات انگليسي ٔتحصيل در رشته ٔبراي ادامه 1337در مهر 

و دريافت1341تحصيلش را تا خرداد
را نو»عادت«اولين داستان منتشر شده اش به نام 1339بهرنگي در

او ترجمه هايي نيز از انگليسي و تركي استانبولي به. ديگر ادامه يافت
انجام) مهدي اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، و نيما يوشيج

تربيتي از او منت
تالش كرده است شرايط اجتم صمد بهرنگيكيوان باژن در كتاب 

مرگ
يو شه د نگ شامگوال1347به وستاي ساحل د و س ا ود د در رود ارس و در ساحل روستاي شام گوالي 1347بهرنگي در شهريور 

نزديكي پاسگاه كالله در چند كيلومتري محل غرق شدنش از آ
تنها كسي كه معلوم شده است در زمان مرگ يا نزديك به آن زمان

اسد بهرنگي،. بهرنگي همراه او به سفري كه از آن باز نگشت رفته بود
من اين طرف بودم و«): 114باژن، ص (است، از قول او گفته است 

نتوانستم كا
از روزهاي.مرگ بهرنگي وجود دارد ٔنظريات متعدد و مختلفي درباره

يك نظريه اين است كه وي به.شايعه بحث هايي وجود داشته است
ديگر اين است كه وي به علت بل ٔنظريه

بهرنگي  خو«): 31طاهباز، ص (سيروس طاهباز دراين باره مي نويسد 
آل احمد مرگ بهرنگي را مشكوك تلقي كرد  اما حرف بهروز دولت

باژن، ص(اسد بهرنگي شنا بلد نبودن صمد را تأييد مي كند » .بلدنبودن
همه از دهان بهروز دولت آبادي حرف زده اند نه اين كه واقعاً تحقيق«

نشد صمد نشدد
طرف داران به قتل رسيدن صمد ادعا مي كنند كه در ماه شهريور رود

اسد بهرنگي كم آب بودن محل غرق شدن صمد را تأييد مي. مي مانند
هيچ كس نمي آيد در محلي كه جريان آب تند است. است پر آب شود

البته هيچ كس ادعا«): 116همان جا، ص (وجود تأكيد مي كند 
.مرگ بهرنگي روايت شده است ٔجزئيات متناقض ديگري نيز درباره

بدنش سالم بود دو سه تا جاي زخم، طرف ران و ساقش بود، چيزي
بعدها البته توي پاسگاه ديگري، اين صورت جلسه عوض ش.اشاره كرد

ديگري اشاره كرده است، از جمله اين كه گفته است فرج سركوهي
اسد بهرنگي شامل اسد بهرنگي، كاظم سعادتي ٔو به گفته(مي گشته اند 

در اين زمينه مقاالت و كتاب. است، در حالي كه چنين نبوده است
آثا
.آثار متعددي از بهرنگي با نام اصلي يا نام مستعار چاپ شده است

اغ«»اد«»آت ا ن ش نگ«»دا ك«»ه ا بابك«،»بهرنگ«،»داريوش نواب مراغي«، »صاد«، »مرآتي
، يك هلو و هز)1344(، بي نام )1342(تلخون  :قصه براي كودكان

م ٔ، افسانه)1346(، پسرك لبوفروش )1346(، كچل كفترباز )1346(
، كو)1348(خواب و بيداري 

پاره پاره،كندوكاودرمسايل تربيتي ايران،متلها و چيستانه :ديگر آثار
آوري شد

٣٩



اگر دروغ رنگ داشت
هر روز شايد

ده ها رنگين كمان در دهان ما نطفه مي بست
و بي رنگي كمياب ترين چيزها بود
اگر شكستن قلب و غرور صدا داشت

عاشقان سكوت شب را ويران مي كردند
اگر به راستي خواستن توانستن بود

!محال نبود وصال
و عاشقان كه هميشه خواهانند
هميشه مي توانستند تنها نباشند

…..
داشت وزن گناه اگر گناه وزن داشتاگر

هيچ كس را توان آن نبود كه قدمي بردارد
… تو از كوله بار سنگين خويش ناله مي كردي

و من شايد كمر شكسته ترين بودم
....

غرور نبوداگر 
چشم هايمان به جاي لب هايمان سخن نمي گفتند
و ما كالم محبت را در ميان نگاه هاي گهگاهمان

جستجو نمي كرديم
اگر ديوار نبود نزديك تر بوديم

با اولين خميازه به خواب مي رفتيم
زندان حبس نمي كرديم 24و هر عادت مكرر را در ميان 

اگر خواب حقيقت داشت
بوديم خواب هميشه خواب بوديمهميشه

… هيچ رنجي بدون گنج نبود
ولي گنج ها شايد
بدون رنج بودند

اگر همه ثروت داشتند
دل ها سكه ها را بيش از خدا نمي پرستيدند
و يك نفر در كنار خيابان خواب گندم نمي ديد

تا ديگران از سر جوانمردي
بي ارزش ترين سكه هاشان را نثار او كنند

…اما بي گمان صفا و سادگي مي مرد
اگر همه ثروت داشتند

اگر مرگ نبود
همه كافر بودند

يود كاال ترين ارزش بي زندگي و

 آنهاست

 فاني ي
و زندگي بي ارزش ترين كاال يودكا

نبود، زيبايي نبود و خوبي هم شايدترس 
اگر عشق نبود

به كدامين بهانه مي گريستيم و مي خنديديم؟
كدام لحظه ي ناياب را انديشه مي كرديم؟

و چگونه عبور روزهاي تلخ را تاب مي آورديم؟

يكيان

 ودنشان
 و داريم

…آري بي گمان پيش از اينها مرده بوديم
اگر عشق نبود
اگر كينه نبود

قلبها تمامي حجم خود را در اختيار عشق مي گذاشتند
اگر خداوند

يك روز آرزوي انسان را برآورده مي كرد
گمان بي من

 .دريابيم
 شناسيم،

 اين شق
من بي گمانقفل

دوباره ديدن تو را آرزو مي كردم و تو نيز
هرگز نديدن مرا
آن گاه نمي دانم

به راستي خداوند كدام يك را مي پذيرفت

برقفل
 آنان ضور

 و شتيم
.نرسد

سخنان ززیبا
۴٠

:استكردهتقسيمدسته چهار به را انسان هاشريعتيعليدكتر يير ربرنري ريمچه
.نيستند هم نيستند كه وقتي و هستند هستند، وقتي كه آناني ـ1

آ جسماني ابعاد لمس با تنها .است فيزيك به مبتني حضورشان آدم ها عمده
.دارند جسمي هويت تنها اينان بنابراين .مي شوند فهم قابل كه

  
.نيستند هم نيستند كه وقتي و نيستند هستند، وقتي كه آناني ـ2

چيزي ازاي به را هويت شان كه فروختگاني خود .جهان در متحرك مردگاني
ان اناگذاش اشخ آشگا شان ن زنده  شاومرده.نمي آيندچشمبههرگز .بي اعتبار و بي شخصيت اند.واگذاشته اند

.است
  
.هستند هم نيستند كه وقتي و هستند هستند، وقتي كه آناني ـ3

نبو در و حضورند از سرشار بودنشان در كه كساني .شخصيت با و معتبر آدم هاي
دوستشان .مي مانند ما خاطر به همواره كه كساني .مي گذارند را تاثيرشان هم

.قائليماحتراموارزشبرايشان ن ي مورزشبر يمر
  
.هستند نيستند كه وقتي و نيستند هستند، وقتي كه آناني ـ4

.آدم ها شگفت انگيز ترين
د را حضورشان نمي توانيم ما كه شكوه اند با و قدرتمند چنان بودشان زمان در
مي ش باز مي كنيم، درك آهسته آهسته نرم نرم مي روند ما پيش از كه وقتي اما
عاش هميشه ما .مي خواستند چه و مي گفتند چه .بودند چه آنان كه فهميم مي

ا اافاآ اا شاقا اا گق مي گيريمقراربرابرشاندروقتياما .برايشان داريم حرفهزار.هستيمآدم ها
حضو در غرقه و مي كنيم سكوت .مي شود سلب ما از اختيار .مي زنند زبانمان
دا حرف ها چه كه مي آيد يادمان مي روند كه زماني در درست و مي شويم مست

هم دست انگشتان تعداد به ما از كدام هر زندگي در اين ها تعداد شايد .نگفتيم
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